
LUTTE-NBERG'S 
CHRONOLOGISCHE VERZAMELING 
DER WETTEN, BESLUITEN, ARRESTEN ENZ. BETREKKELIJK 
HET OPENBAAR BESTUUR IN DE NEDERLANDEN SEDERT - ( 

. DE HERSTELDE ORDE VAN ZAKEN IN 1813 

• 

VOORTGEZET DOOR 

Mr. Dr. G. VAN LEYDEN 
Secretaris der gemeente Zwolle 

1944/45 

STAATSBLAD 

• 

N.v. UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ 
W. E. J. TJEENK WILLINK, ZWOLLE 



3 1944 
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s. S 100 

7 Jum z944. BESLUIT van de Secretaris
sen-Generaal van de D epartementen 
van Algemeene Zaken en van Justitie 
ter bescherming van den Nederland
schen Arbeidsdienst. 

' Op grond van § I der Verordening No. 
23/r940 en in overeenstemming met de §§ 2 
•~n 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. Hij die het bestaat zich zelf of 
een ander door verminking, door een mid
del, dat bestemd is een misleidende werking 
te hebben, .of op andere wijze aan de ver
vulling van den arbeidsdienstplicht geheel; 
gedeeltelijk of tijdelijk te onttrekken, wordt 
ter zake van onttrekking aan den arbeids
dienst gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste vijf jaren. 

2. Hij die opwekt of aanzet tot weigering 
van de verv'ulHng van den arbeidsdienst
plicht, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste vijf jaren. 

3. Hij die tegenover een lid van den Ne
derlandschen Arbeidsdienst de gemeenschap 
van den Nederlandschen Arbeidsdienst tracht 
te ondermijnen, dan wel den dienstijver in 
ongunstigen zin tracht te beïnvloeden, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
vijf jaren. 

4. Een lid van den Nederlandschen Ar
beidsdienst, dat de plaats, waar hij zijn dienst 
moet verrichten, verlaat, dan wel daarvan 
wegblijft, met het oogmerk zich aan de ver
vulling van den arbeidsdienstplicht geheel , 
gedeeltelijk of tijdelijk te onttrekken, wordt 
gestraft ter zake van desertie met gevange
nisstraf van ten hoogste vijf jaren." 

5. Hij die een lid van den Nederlandschen 
Arbeidsdienst tot desertie overhaalt, dan wel 
deze voor hem opzettelijk · vergemakkelijkt, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste vijf jaren. 

6. Met- gevangenisstraf van ten minste 
twee en ten hool!'ste tieµ jaren wordt gestraft, 
indien het in de gevallen, bedoeld in de ar
tikelen 1 tot en met 5, en bijzonder ernstig 
feit betreft. 

7. De bij de artikelen 1 tot en met 5 straf
baar gestelde feiten zijn misdrijven. 

8. 1. Het Vredegerechtshof is in • eerste 
en in laatste instantie bij uitsluiting bevoegd 
de bij de artikelen 1 tot en met 5 strafbaar 
gestelde feiten te berechten. 

2. Het Vredegerechtshof oordeelt met 
twee raadsheeren en een lid, dat behoort tot 
den Nederlandschen Arbeidsdienst. 

3. De Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Justitie benoemt de leden van 
het Vredegerechtshof, die behooren tot den 
Nederlandschen Arbeidsdienst, ten getale, als 
d,oor hem wordt bepaald. Zij moeten aan een 
Rijks- of een daarmede gelijkgestelde Ne
derlandsche Universiteit hebben 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 examen in he·t Nederlandsch 
burgerlijk- en handelsrecht, staatsrecht en 
strafrecht. 

9. Dit besluit treedt in werking op 7 Juni 
1944. 

's-Gravenhage} 7 Juni 1944_ 
Apeldoorn ' 

De wnd. S.-G. v. h. Dep. v. Alg. Zaken, 
SCHRIEK E. ' 

De S.-G. v. h. Dep. v. Just., SCHRIEKE. 

(Uitgeg. 7 Juni z944.) 

s. S 200 

8 Maart z944. TWEEDE BESLUIT van 
de Secretarissen-Generaal van de De
partementen van Justitie, van Land
bouw en Vischerij en van Financiën en 
van den Gemachtigde voor de Prijzen, 
houdende wijziging van het Pachtbe
sluit.. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940, in verband met de artikelen 1 en 2 
van de Verordening No. n5/1942 betreffen
de de bevoegdheden van den Gemachtigde 
voor de Prijzen en in overeenstemming met 
de §§ 2 en 3 der Verordening No. 3/1940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. Het eerste en tweede lid van 
artikel 73 van het Pachtbesluit (Besluit No. 
215/1941, zooals gewijzigd bij Besluit No. 
7/1943) wordt gelezen als volgt: 

"1. De Pachtkamer bestaat uit drie 
raadsheeren of raadsheeren-plaatsvervan
gers, aangewezen door den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Justitie, en 
twee niet tot de rechterlijke macht behoo
rende personen, die deskundig zijn ten aan-
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zien van pachttoestanden. De Secretaris
Generaal van het Departement van Justitie 
wijst den voorzitter aan uit de tot de rech
terlijke macht behoorende personen. 

2. De Secretarissen-Generaal van de De
partementen van Landbouw en Visscherij en 
van Justitie benoemen de twee in het vo
rige lid bedoelde niet tot de rechterlijke 
macht behoorende personen. Zij benoemen 
tevens voor ieder hunner zooveel 'plaatsver- , 
vangers als zij dienstig zullen oordeelen." 

2. x. Dit besluit treedt in werking op x 
Mei x944. 

z. Op dit tijdstip treden de zittende 
raadsheeren, de niet tot de rechterlijke macht 
behoorende personen, die deskundig zijn ten , 
aanzien van pachttoestanden, en hun plaats
vervangers uit de Pachtkamer van het Ge
rechtshof te Arnhem. 

Apeldoorn } 
's-Gravenhage 8 Maart x944. 
Deventer 
Deventer 

De S.-G. v. h. Dep. v. just., SCHRIEKE. 

De S .-G. van het Dep. van Landb. en V. 
H. M. HIRSCHFELD. 

De wnd. S.-G. v. h . Dep. v. Fin. H. POSTMA. 

De Gemachtigde voor de Prijzen, SCHOKKER. 

(Uitgeg. I6 Maart z944.) 

s. 201 

13 Maart z944. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement 
van Justitie betreffende inverzekering
stelling en voorloopige hechtenis. 

Op grond van § x der Verordening No. 
.a3/x940 en in overeenstemming met de §§ 2 

en 3 der Verordening No. 3/x940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt. bepaald: 

Artikel 1. Ter ontlasting van de organen 
van justitie en politie worden tot nader or
der ii:t het Wetboek van Strafvordering en in 
de hieronder nader yermelde besluiten de 
volgende wijzigingen gebracht: 

AFDEELING I . 

Het Wetboek van Strafvordering wordt 
gewijzigd als volgt: 

I. 
Artikel 58, lid 2, luidt als volgt: 
"Het bevel tot inverzekeringstelling is 

slechts gedurende ten hoogste vier dagen van 
kracht. Bij dringende noodzakelijkheid kan 
het bevel door den officier van justitie twee
maal voor ten hoogste zes dagen worden 
verlengd". 

I II. 
Artikel 63, lid 3, luidt als volgt: 
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III. 

Artikel 65, lid r en 2, luidt als volgt: 
,,Het bevel tot bewaring is van kracht ge

durende een termijn van ten hoogste negen
t ig dagen, welke ingaat op het oogenblik der 
tenuitvoerlégging. · 
. Op de vordering van den officier van justi

tie kan de rechtercommissaris in de gevallen 
en op de gronden, in artikel 64 vermeld, het 
bevel telkens voor ten hoogste negentig da
gen verlengen. De verdachte wordt in de ge
legenheid gesteld op de vordering te worden 
geho_ord. Artikel 63, laatste lid, is van toe
passmg." 

IV. 

Artikel 66 wordt gewijzigd als volgt: 
r. Lid x vervalt. 
2. In lid 2 wordt in pla~ts van "in die 

gevallen en op die gronden" ~elezen·: ,,in de 
gevallen en op de gronden, in artikel 64 
vermeld". 

v. 
Artikel 67 vervalt. 

VI. 
Artikel 68 luidt als volgt: 
"Het bevel tot gevangenneming, hetwelk 

na den aanvang van het onderzoek op de te
rechtziting is verleend, is geldig voor onbe
paalden termijn en blijft van kracht totdat 
het is opgeheven. 

Het bevel tot gevangenneming, hetwelk 
eerder is verleend om de uitlevering van den 
verdachte te verkrijgen, is gedurende een ter
mijn van ten hoogste negentig dagen van 
kracht, welke termijn ingaat op het oogen
blik der tenuitvoerlegging: Het kan, vóór 
den aanvang van het onderzoek op de te
rechtzitting, in de gevallen · en op de gron
den, in artikel 64 vermeld, telkens voor ten 
hoogste negentig dagen worden verlengd; de 
verdachte wordt in de gelegenheid gesteld te 
voren te worden gehoord. 

Het bevel tot gevangenneming, hetwelk 
vóór den afloop van den termijn door het on- · 
derzoek op de terechtzitting is gevolgd, is 
geldig voor onbepaalden termijn en blijft 
van kracht totdat het is opgeheven. 

Artikel 65, derde lid, is ten aanzien van 
alle voor bepaalden termijn geldige bevelen 
tot gevangenneming van toepassing." 

VII. 
Artikel 69 wordt gewijzigd als volgt: 
r. In lid x vervallen de woorden "of ge

vangenhouding". 
2. Lid 2 vervalt. 

VIII. 
Artikel 71 wordt gewijzigd als volgt: 
r. In lid x vervallen de woo~der: ,,of ge

vangenhouding". 
2 . In lid 2 vervalt de tweede volzin. 

IX. 
Artikel 75 wordt gelezen: 

,,~n het andere geval kan hij, alvorens te 
beslissen, den verdachte omtrent de vorde
ring van den officier van justitie hoeren en 
te dien einde, zoo noodig onder bijvoeging 
van e~n bevel tot medebrenging, diens dag
vaarrlmg gelasten". 

"Na' de aanteekening van beroep van de 
, einduitspraak worden de in de artikelen 

65-69 bedoelde bevelen met overeenkomsti-
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ge toepassing van die artikelen gegeven door 
den rechter in ·hoogsten feitelijken aanleg". 

X. 
In artikel 77, lid 1, wordt in plaats van 

,,vier en twintig uren" gelezen: ,,tien dagen". 

XI. 
Artikel 80, lid 5, vervalt. 

XII. 
Artikel 8r, lid .3, vervalt. 

XIII. 
In artikel 470, lid 1 , wordt in plaats van 

,,gevangenhouding" gelezen: ,,bewaring". 

AFDEF.LING II. I 

Artikel 3 van het Besluit No. 88/1941 met 
betrekking tot het strafrechtelijk onderzoek 
in bepaalde strafzaken, rakende het econo
misch leven, vervalt. 

AFDEELING 111. 

Aitikel 4 van het Besluit No. 156/x941, 
houdende de instelling van Vrederechters en 
van een Vredegerechtshof vervalt. 

2. I. Dit besluit treedt in werking op 16 
Maart 1944. 

2. De bevelen tot gevangenhouding, vóór 
dit tijdstip verleend, blijven van kracht. Zij 
kunnen niet meer worden verlengd. 

Apeldoorn, 13 Maart 1944. 
De S.-G. v. h . Dep. v. just., SCHRIEKE. 

(Uitgeg. z6 Maart z944). 

s. S 202 

8 Juni z944. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Justitie betreffeiade testamenten van 
Nederlanders en Nederlandsche onder
danen in het buitenland. 

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. Nederlanders of Nederland
sche onderdanen, die verblijven in het Groot
Duitsche Rijk, in het gebied van deszelfs 
bondgenooten in Europa of in de door de 
Duitsche troepen bezétte gebieden buiten 
het bezette Nederlandsche gebied, kunnen 
hun uitersten wil maken bij ieder onder
handsch stuk, mits het gedeelte van het stuk, 
hetwelk den uitersten wil bevat, door den 
erflater eigenhandig is geschreven en het 
stuk door hem is onderteekend. Medewer
king van een openbaar ambtenaar is niet ver
eischt. 

2. Nederlanders of Nederlandsche onder
danen, die zich in Duitschen militairen 
dienst bevinden dan wel volgens de hiervoor 
geldende voorschriften ten aanzien van het 
maken van een militair testament met per
sonen in Duitschen militairen dienst zijn ge
lijkgesteld, kunnen hun uitersten wil even-
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eens maken in den vorm van ~en Duitsch mi
litair testament. 

3. • I. Dit besluit treedt in werking op 10 
Juni 1944 en geldt voor den duur van den 
oorlog. 

2. Het besluit is mede van toepassing op 
testamenten vóór zijn inwerkingtreding doch 
na 14 Mei 1940 gemaakt, voor zoover zij 
overeenkomstig de voorschriften van de ar
tikelen 1 en 2 zijn gemaakt en de erflater ria 
de inwerkingtreding van dit besluit is over
leden. 

Apeldoorn, 8 Juni 1944. 
De S .-G. v. h. Dep. v. just., SCHRIEKE. 

(Uitgeg. zo Juni z944.) 

s. S 350 

z:., April z944. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming tot wijziging van het 
Besluit No. 73/1941 betreffende benoe
ming en ontslag van onderwijzend per
soneel aan gemeentelijke en bijzondere 
scholen. 

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. Artikel 1 van het Besluit No. 
73/1941 betreffende benoeming en ontslag 
van onderwijzend personeel aan gemeente- , 
lijke en bijzondere scholen, zooals laatstelijk 
gewijzigd bij Instructie No. 125/1942, wordt 
gelezen als volgt: 

"Artikel Indien de burgemeester in 
een vacature in het onderwijzend personeel 
van een school voor gewoon, voortgezet ge
woon, uitgebreid lager, buitengewoon lager, 
vervolg-, middelbaar, gymnasiaal, nijver
heidsonderwijs of van een kweekschool voor 
onderwijzers en onderwijzeressen door de be
noeming van een vaste leerkracht moet voor
zien, plaatst hij, zoo mogelijk drie maanden 
voor het openvallen der betrekking, een op
roep in de door den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming aan te wijzen 
nieuwsbladen of tijdschriften." 

2. Dit besluit treedt in werking op 18 
Mei 1944. 

Apeldoorn, 14 April 1944. 
De S.-G. v.h. Dep. v. 0., W. en K., J . v. DAM 

(Uitgeg. z8 Mei z944.) 

s. S 400 

r5 Januari z944. VIERDE BESLUIT van 
den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Financiën tot wijziging van 
het Besluit op de Loonbelasting 1940. 

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

Artikel 1. Artikel I7, lid s, van het Be
sluit op de Loonbelasting I940 (Besluit No. 
224'I940, zooals gewijzigd bij Besluit No. 
n8/I942) wordt gelezen als volgt: 

,,5. De loonstaten en de loorn1dministra
tie moeten ten minste gedurende vijf jaren 
na het einde van het kalenderjaar, wàarop 
zij betrekking hebben, worden bewaard." 
, 2. Dit besluit treedt in werking op I6 
Maart I944. 

Deventer, IS Januari I944. 
De wnd. S .- G. v . h . Dep. v. Fin. H . P osTMA. 

(Uitgeg. z6 Maart z944.) 

s. S 401 

z7 Mei z944. BESLUIT van de Secreta
rissen-Generaal van de Departementen 
van Financiën, van Justitie en van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart, houden
de wijziging van het Besluit No. n7/ 
I940 betreffende oorlogsmolestcredieten 
voor bedrijven en van het Besluit No. 
3 7/I942, houdende voorzieningen in zake 
oude overeenkomsten van door oorlogs
molest getroffenen. ' 

Op grond van § I der Verordening No. 
23/I940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/t940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt. bepaald: 

Artikel 1. Het B esluit No. n7/t 940 be
treffende oorlogsmolestcredieten voor be
drijven en het Besluit No. 37/I942 , houden
de voorzieningen in zake oude overeenkoms
ten van door oorlogsmolest getro#enen, wor
den gewijzigd als volgt : 

In artikel 5, onder I en 2, van het Besluit 
No. n7/I940, alsmede in ar tikel I, onder 1 

en 2, van het Besluit No. 37/ I942, worden 
telkens de woorden "vóór IS Mei I940" ver
vangen door de woorden .. vóór het tijdstip, 
waarop hem laatstelijk oorlogsmolest is toe
gebracht," . 

2. Dit besluit treedt in werking op rn 
Juni I 944. 

Amersfoort l 
Apeldoorn f , 1 7 Mei 1 944· 
Deventer 

De wnd. S.-G. v. h . Dep. v. Financiën, 
M. M. R OST VAN T ONNINGEN. 

De S .-G. v . h. Dep. v . justitie SCHRIEKE. 
De S.-G. v . h. Dep. van H ., N. en S ., 

H . M . H!RSCHFELD. 
(Uitgeg. zo Juni 1944. ) 

s. S 550 

3 April z944. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat tot aanvulling van het Be
sluit S tandplaats Motorrijtuigen I94I, I. 

Op grond van ·§ I der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
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' en 3 der Verordening No. 3/I940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. Het Besluit Sta n plaats Mo
torrijtuigen I94I, I (No. 22 0) wordt als volgt 
aangevuld: 

I. 
Er worden ingevoegd: ' 
I. in den titel en in artikel 8 na het 

woord " motorrijtuigen" of "Motorrijtuigen" 
de woorden "en paardenwagens", onderschei
denlijk "en Paardenwagens"; 

2. in artikel 2 na het woord "motorrij
tuig" de woorden "of paardenwagen", be
halve het woord "motorrijtuig" aan het slot 
van het artikel, waarna de woorden "of den 
paardenwagen" worden ingevoegd; 

3. in artikel S, tweede lid, na het woord 
,,motorrijtuigen" de woorden "of paarden-
wagens". · 

II. 
In artikel I wordt voor den tekst het cijfer 
., (1)" geplaatst en een nieuw tweede lid toe-
gevoegd, luidende als volgt: , 

" 2. Onder paardenwagens worden in dit 
besluit verstaan wagens, we1ke zijn ingericht 
voor vervoer van goederen en om door paar
den te worden voortbewogen.". 

III. 
Artikel 2 krijgt een nieuw nummer 5, lui

dende als volgt: 
" 5. een motorrijtuig op zoodanige wijze 

te veranderen of te doen veranderen, dat het 
motorrij tuig niet langer als zoodanig kan 
worden gebruikt." . . 

2: Dit besluit treedt in werking op 7 Juni 
1 944· 

Utrecht, 3 April I944• 
De S .-G. v. h. Dep. v. W ., W. v . D. VEGTE. 

\ ' (Uitgeg. 7 Juni z944.) 

s. S 551 

6 Mei z944 . BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat tot wijziging van de artike
len 43ter en 55 van het Motor- en Rij
wielreglement. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/r940 en in overeenstemming met de §§ 2 

en 3 dei:: Verordening No. 3/I940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. Het Motor- en Rijwielregle
ment, zooals gewijzigd bij Besluit No. 20/ 
I942, wordt nader gewijzigd als volgt: 

I. 
Artikel 43ter wordt aldus gelezen: 
"Art. 43ter. I. Het is verboden naa, de 

onderscheiding, aangegeven in artikel 55, 
met een motorrijtuig of aanhangwagen over 
een weg te rijden met een grootere snelheid 
dan van: 

a. 30 km per uur, indien een of meer wie
len van het voertuig zijn voorzien van lucht
banden van een grootere maat dan 9,75 X 24, 

I 
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hetzij van luchtbanden van overeenkomstig 
draagvermogen (hieronder vallen banden, 
grooter dan de maten 270 X 20 of 40 X 8,5); 

b. 35 km per uur, indien een of meer wie
len van het 'voertuig zijn voorzien 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 6,5 of grooter) ; 

c. 50 km per uur, indien het voertuig 
geen personenauto is in den zin van artikel r, 
onder f, der Wet Autovervoer Personen en 
een of meer wielen van het voertuig zijn voor_ 
zien van luchtbanden van de maat 6,oo X 20 
of grooter, hetzij van luchtbanden van over
eenkomstig draagvermogen (hieronder val
len banden van de maten IS X 50, 30 X S 
T.T., r6o X r8-ballon, 835 X r35 en CD-r4 
of grooter). , 

2. Met ingang van 20 Augustus r944 is 
het verboden naar de onderscheiding, aange
geven in artikel 55, met een ingeschreven 
motorrijtuig of aanhangwagen · over een weg 
te rijden, te doen of te laten rijden, indien uit 
het voor dat voertuig afgegeven inschrijvings_ 
bewijs blijkt, dat een of meer wielen zijn 
voorzien van luchtbanden, als bedoeld in het 
eerste lid, en het inschrijvingsbewijs niet is 
voorzien van een aanteekening betreffende de 
in acht te nemen maximum snelheid van 30, 
onderscheidenlijk 35 of 50 km per uur. 

3. Het is 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 een 
of meer wielen zijn voorzien van luchtban
den, als bedoeld in het eerste lid, en niet aan 
de voorzijde van het motorrijtuig en aan de 
achterzijde .van het motorrijtuig, of van den 
aanhangwagen, indien het motorrijtuig door 
een aanhangwagen wordt gevolgd , een rond, 
wit bord is aangebracht met een middellijn 
van 24 cm en een rooden rand ter dikte van 
3 cm en in zwarte, 6 cm hooge cijfers en let
ters, al naar gelang van de maximum snel
heid, welke overeenkomstig het eerste lid is 
voorgeschreven, het oifschrift "30 km", .,35 
km" of " 50 km" is aangegeven. 

4. De Secretaris-Generaal van het De
partement van Waterstaat kan ten aanzien 
van bepaalde autobusdiensten ontheffing ver
leenen van het bepaalde bij dit artikel. Van 
zoodanige ontheffing wordt den ondernemer 
van den dienst het noodige aantal bewijzen 
uitgereikt." 

II. 
In artikel 55 worden in het eerste lid de 

woorden "43ter, eerste en tweede lid,'' ver
vangen door de woorden "43ter, eerste lid," 
en in het tweede 11.d de woorden "43ter, derde 
en viercle lid," door de woorden "43 ter, twee
de en derde lid,". 

2. Dit ~luit treedt in werking op r8 Mei 
r944. 

Utrecht, 6 Mei r944. 
De S.-G. v. h. Dep. v. W., W . v. D . VEGTE. 

(Uitgeg . z8 Mei z944.) 
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s. S 600 

23 Mei z944. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheep_ 
vaart ingevolge de Distributiewet r939 
(Paarlcolliers). 

Ingevolge artikel 4 van de Distributiewet 
r939 (Staatsblad No. 633) 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: 

Art. 1. Paarlcolliers worden aangewezen 
als distributiegoederen in den zin van artikel 
4 van de Distributiewet r939. 

2. De voor de uitvoering van artikel I 

noodige voorschriften worden door den Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart vastge
steld en in de Nederlandsche Staatscourant 
afgekondigd. 

3. Deze beschikking treedt in werking op 
2 Juli r944. 

Amersfoort, 23 Mei r944. 
De S.-G. van het Dep. v. H. , N. en 5., 

H . M . HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 2 Juni z944.) 

s. S 700 

27 Januari z944. BESCHIKKING van den 
Secretaris- Generaal van het Departe
ment van Landbouw en Visscherij inge
volge de Distributiewet r939 (distribu
tie van caramelpoeder). 

Ingevolge artikel 4 van de Distributiewet 
' r939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met de §§ 2 en 3 det1 Verordening 
No. 3/r940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Art. 1. In artikel r der Beschikking No. 
rn9/r943 ingevolge de Distributiewet r939 
(distributie van Rona) wordt het woord 
"Rona-caramelpoeder) vervangen door het 
woord " Caramelpoeder". 

2. Deze beschikking treedt in werking op 
29 Januari r944. 

's-Gravênhage, 27 Januari r944. 
De S .-G. v. h. Dep. v. L. en V., 

H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg: 29 Januari z944.) 

s. S 701 

II Mei z944. TWEEDE BESLUIT van de 
Secretarissen-Generaal van de Departe
menten van Landbouw en. Visscherij, 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
en van Justitie, houdende wijziging en 
aanvulling van het Economisch Sanctie
besluit r94r. 

Op grond van § r der Verordening No. 
23/1940 en irr overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/r940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 
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Art. 1, Het Economisch Sanctiebesluit 
1941 (Besluit No. 174/1941, zooals gewijzigd 
bij Besluit No. 17/r943) wordt als volgt ge
wijzigd en aangevuld: 

·I. 
In artikel 7, lid 1, worden de woorden "deze 
afdeeling" vervangen éioor de woorden dit 
besluit". " 

II. 
Na artikel ub wordt een nieuw artikel uc 

ingevoegd, luidende als volgt: 

,,Artikel uc. 
:r. Hij die opzettelijk niet voldoet aan een 

vordering, door een opsporingsambtenaar 
krachtens eenig voorschrift van dit besluit 
gedaan, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste vier maanden of geldboete 
van ten hoogste twaalfhonderd gulden. 

2. In ieder geval van veroordeeling we
ge_ns een in ~et eerste lid strafbaar gesteld 
fe,t -kan de b11komende straf genoemd in ar
tikel 3, onder 3, worden opg~legd. 

3· Het in lid 1 bedoelde strafbare feit is 
een misdrijf." 

2. Dit besluit treedt in werking op 18 Mei 
1944. 

's-Gravenhage } . 
Apeldoorn ' II Met 1944• 

De S.-G. v. h. Dep. v . L . en V., 
H. M. HIRSCHFE LD. 

De S.-G. van het Dep. v . H ., N . en S., 
H . M. HIRSCHFELD. 

De S.-G. v. h. Dep. v. Justitie SCHRIEKE. 

(Uitgeg. z8 Mei z944.) 

s. S 800 

29 Januari z944. TWEEDE BESLUIT van 
de Secretarissen-Generaal van de De
partementen van Sociale Zaken en van 
Financiën tot wijziging van het Besluit 
op de Vereveningsheffing 1941. 

Op grond van § 1 de;. Verordening No.' 
23/r940 en in overeenstemming met de §§ 2 
e~ . 3 der ':erordening No. 3/1940 van den 
R11ksc_omm1ssaris voor het bezett e Neder
landsche gebied wordt bepaald: . 

Art. 1_. Arti~el 7 van het Besluit op de 
Vereverungsheffmg 1941 (Besluit No. 158/ 
x94x, zooals gewijzigd b ij Besluit No. 122' 
1943) wordt gelezen als volgt: 

"De artikelen 21a tot en met 24 en 26 tot 
e;1 met 40 ~'.1n het Besluit op de Loonbelas
ting 1940 z1Jn van overeenkomstige toepas
sing." 

2 • . D it besluit treedt op 6 Mei 1944 in 
werking. 

Amsterdam } . 
Deventer ' 29 Januan 1944. 

De wnd. S .-G. v. h. Dep. van S. Z., VERWEY. 

De wnd. S.-G. v.h. Dep. van Financiën 
M. M. ROST VAN TONNINGEN. 

(Uitgeg. 6 Mei z944.) 

8 

s. S 80 1 

5 April z944. TWEEDE BESLUIT van 
den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Sociale Zaken, houdende 
wijziging van het Besluit No. 82/r940 
betreffende de inenting tegen typhus, 
paratyphus, diphtherie en roodvonk. 

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 ijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. Ten einde een doeltreffende be
strijding van het ten gevolge van den oorlog 
verhoogde gevaar van het uitbreken van 
typhus en paratyphus mogelijk te maken 
worden de artikelen 1, vierde lid, onder 2, en 
5 , tweede lid, van het1 Besluit No. 82/1940 
betreffen~e de inenting tegen typhus, para
typhus, d1phtherie en roodvonk, zooals ge
wijzigd en aangevuld bij Besluit No. 135/ 
1942, tot nader order gelezen als volgt : 

I. . 
Artikel 1, vierde lid, onder 2, moet luiden : 
,,2. voor personen, die op grond van ge

neeskundige motieven overwegende bezwa
ren tegen de inenting hebben , indien zij of 
voor hen degene, die de ouderlijke macht of 
de voogdij over hen uitoefent, deze bezwaren 
tegenover een vanwege de gemeent.e aange
wezen geneeskundige hebben aangevoerd en 
hij die bezwaren gerechtvaardigd heeft v~r
klaard.'' 

II. 
Art ikel 5, tweede lid, moet luiden: 
,,2. Hij die in overeenstemming met arti

kel 1, vierde lid, onder 2, bezwaar heeft ge
maakt tegen de inenting, ontvangt van den 
vanwege de gemeente aangewezen genees
kundige, die de bezwaren gerechtvaardigd 
heeft verklaard, een schriftelijke verklaring 
daarvan." 

2.. Dit besluit treedt in werking op 6 Mei ' 
1944. 

Amsterdam, 5 April 1944. 
pe wnd. S .-G. v . h. Dep. van S . Z., VERWEY. 

(Uitgeg. 6 Mei z944.) 

s. S 802 , 
z Juni z944. BESLUIT van den S ecretaris

Generaal van het Departement van So
ciale Zaken tot wijziging en aanvulling 
van het Ziekenfondseribesluit en tot 
aanvulling van het Besluit No. 217/1941 
(Derde Uitvoeringsbesluit ingevolge het 
ZiekenfondsenbeslÜi t) . 

Op grond van § 1 van de Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming omet de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/r940 van den 
R ijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

~rt. 1. Het Ziekenfond~enbesluit (Be
sluit No. 160/1941) wordt gewijzigd en aan
gevuld als volgt : 
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I. 
x. In Bl(tikel 2 wordt na lid x een nieuw 

lid 2 ingevoegd, luidende als volgt: 
.,2. De Commissaris, belast met het toe

zicht op de ziekenfondsen, bedoeld in artikel 
13, kan ten aanzien van bepaalde groepen 
van personen één of meer ziekenfondsen aan
wijzen, waarbij zij bij uitsluiting tot het sluis 
ten van een verzekering, als bedoeld in arti
kel x, kunneg._V11orden toegelaten." 

2. Het tegênwoordige lid 2 van artikel 2 
wordt lid 3. 

II. 
De tweede zin van lid x van artikel 3 wordt 

gelezen : 
"Voor deze personen blijft het bepaalde in 

het derde lid van artikel 2 buiten toepassing." 
2. In het Besluit No. 217/ 1941 (Derde 

Uitvoeringsbesluit ingevolge het Zieken
fondsenbes}uit) wordt na artikel 8 ee_n arti
kel 8a ingevoegd, luidende als volgt: 

" Art. 8a. De .Commissaris is bevoegd ten 
aanzien ,van bepaalde groepen van verzeker
den regelen te stellen, waarbij deze in hun 
keuze niet b'éperkt zijn tot de in hun woon
plaats of in de naaste omgeving daarvan ge
vestigde huisartsen, specialisten, tandartsen, 
tandheelkundigen, apotheken, vroedvrouwen 
en ziekenhuizen." 

3. · Dit besluit treedt in werking op 1 7 
Juni 1944. 

Amsterdam, 1 Juni 1944. 
De wnd. S.-G. v. h. Dep. van S. Z ., VERWEY. 

(Uitgeg. 17 Juni 1944.) 

s. S 850 

13 Maart 1944. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal voor Bijzondere Econo-

/ 
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mische Zaken en van de Secretarissen
Genèraal van de Departementen van 
Financiën, van Justitie, van Handel, . 
NiJverheid en Scheepvaart en van Bin
nenlandsche Zaken, houdende aanvul
ling van het Besluit No. 225/i941 be
treffende het bank- en credietwezen. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/i940 en in overeenstemming met de §§ a 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche geJ:>ied wordt bepaald: 

Art. 1, Aan artikel 3 , eerste lid, van h~t 
Besluit No. 225/1941 betreffende het bank
en credietwezen worden nieuwe nummers 5 
tot en met 7 toegevoegd, luidende als volgt: 

.,5. de Rijkspostspaarbank; 
6. de Postchèque- en girodienst; 
7. sociale volkscredietinstellingen." 
2. Dit besluit treedt in werking op 16 

Maart 1944. 

Amsterdam l 
Schalkhaar 
Apeldoorn , 13 Maart 1944. 
' s- Gravenhage 
Apeldoorn , 

De Secr.-Gen. voor Bijz. Econ. Zaken 
M. M . ROST VAN TONNINGEN. 

De wnd. S.-G. v.h. Dep. van Financiën 
M. M . ROST VAN TONNINGEN. 

De S.-G. v . h . Dep. v. Justitie SCHRIEKE. 

De S .-G. v . h. Dep. van H., N . en S., 
H. M . HIRSCHFELD. 

De S.-G. v.h. Dep. v . B. z ., FREDERIKS. 
H. M. HIRSCHFELD . . 

(Uitgeg. 16 Maart 1944.) 

\ 

• 

• 
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STAATSBLAD 1945 

. F 1. 

ZI, Januari z945. BESLUIT, houdende 
aanwijzing van formaties als bedoeld bij 
artikel 39, eerste lid, 3 ° , van de Wet op 
de Krijgstucht. 

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

Oorlog van 4 Januari 1945 Afdeeling IC 23; 
Gelet op de artikelen 39 en 41 van de wet 

op de Krijgstucht; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Alle door of vanwege Onzen Mi

nistel van Oorlog bij een Legerkorps van de 
21ste Army Group aangestelde Nederland
sche militaire tolken beneden den rang van 
Kapitein vormen tezamen een formatie als 
bedoeld bij artikel 39, eerste lid sub 3e, van 
de wet op de Krijgstucht. 

2. Alle tolken, als bedoeld in artikel 1 van 
dit Besluit, aangesteld bij een Legerformatie• 
welke buiten. Legerkorpsverband staat, en 
alle tolken, als bedoeld in artikel 1 van dit 
Besluit, met den rang van Kapitein, vormen, 
met de hiervoren in artikel 1 aangewezen 
formatie, gezamenlijk een formatie als be
doeld bij artikel 39, eerste lid su°b 3e, van de 
Wet op de Krijgstucht. 

3. De1hiervoren in artikel 1 en 2 bedoel
de formaties vormen, met alle bij de 21ste 
Army Group door of vanwege Onzen Minis
ter van Oorlog ingedeelde Nederlandsche 
verbindingsofficieren, gezamenlijk een for
matie als bedoeld bij artikel 39, eerste lid 
sub 3e, van de Wet op de Krijgstucht. 

4. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 3 December 1944. 

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

Londen, den nden Januari 1945. 
0

WILHELMINA. 
De Min. v. Oorlog, VAN LIDTH DE JEUDE. 

(Uitg g. z8 Januari z945.) 

S. F 2. 

4 Januari z945. BESLUIT, regelende de 
mogelijkheid van de benoeming van bur
gemeesters tot militair commissaris. 

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

Binnenlandsche Zaken en van Oorlog van 
22 December 1944: Kab. E I3 No. 3049; 

O_~e~wegende, dat het noodzakelijk is in 
afw1Jkmg van ~et ~~paalde bij artikel 70 der 
gemeentewet bJdehJk de onvereenigbaarheid 
van het burgemeesterschap met militairen 
dienst op te heffen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In afwijking van het bepaalde bij 

artikel 70 der gemeentewet kunnen door Ons 
op gemeenschappelijke voordracht van Onz~ 
Ministers van Oorlog en van Binnenlandsche 
Zaken, voor een in het benoemingsbesluit te 
bepalen termijn, burgemeesters tot militair 
comm_i_s~aris, als bedoeld in artikel 3 van het 
Aanw1Jzm~sb~sluit Militair Gezag, worden 
benoemd, md1en de handhaving of het her
stel van de uit- en inwendige veiligheid van 
den staat zulk een benoeming noodzakelijk 
maakt. 

~• . Eerl aldus ~enoemde is, tenzij Onze 
Mm,ster van Binnenlandsche Zaken anders 
beschikt, van rechtswege tijdelijk ontheven 
van de waarneming van zijn ambt van bur
gemeester. 

. 3. De in artikel 1 bedoelde burgemeester, 
die ov~reenkomstig artikel 2 tijdelijk uit zijn 
ambt 1s ontheven, geniet de aan zijn ambt 
verbonden bezoldiging voor zoover deze meer 
~ed_raagt da~ de_ belooning, welke hij als mi
litair comm,ssans geniet. 

4. Dit besluit, ten aanzien waarvan de 
bevoegdheid, ~edo~ld in artikel 9, tweede lid, 
van het Beslmt op den bijzonderen staat van 
~eleg, n_iet kan worden uitgeoefend, treedt 
m werkmg met ingang van den dag zijner 
afkondiging. 

Onze l\!jni,sters van Binnenlandsche Zaken 
en van Oorlog zijn, ieder voor zooveel hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

Londen, den 4den Januari 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Binn. Zaken, J. A.W. BURGER. 

De Min. v. Oorlog, VAN LIDTH DE JEUDE. 

(Uitgeg. 23 Januari z945.) 

S. F 3. 

II Januari z945. BESLUIT, betreffende de 
bezoldiging van burgemeesters. 

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

Binnenlandsche Zaken van 18 December 
1944: Kab. E I3 No. 3032; 



11 

Gelet op de artikelen 6, 7 en 15 van het 
Beslu it bezettingsmaatregelen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. De voorloopige schorsing van het 

besluit van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Binnenlandsche Zaken van 
28 Mei 1943, tot vaststelling van een rege
ling voor de bezoldiging van burgemeesters 
(Nederlandsche Staatscourant van 4 Juni 
1943, No. 107), wordt, gerekend met ingang 
van 2, 0 September 1944, opgeheven. 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag van zijn plaatsing in het 
Staatsblad. 

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

Londen, d en nden Januari 1945. 
WILHELMINA. 

De M in . v . Binn. Zaken, J. A.W. BURGER. 
(Uitgeg. 23 januari z945 .) 

.• s. ],' 4. 

I8 Januari z945. BESLUIT, houdende be
krachtiging voor den tijd dat zij gelding 
heeft gehad van een verordening van den 
Militairen Commissaris in de Provincie 
Limburg op de beëediging van rechter
lijke ambtenaren te Maastricht. 

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

Justitie van 17 Jan. 1945, No. 153/G.47 (c); 
Gelet op het bepaalde in artikel 9 van het 

Besluit op den bijzonderen staat van beleg; 
' Hebben goedgevonden en verstaan: 

1. Te bekrachtigen voor den tijd dat zij 
gelding heeft gehad de verordening No . 3, 
op de beëediging van rechterlijke ambtena
ren t e Maastricht, vastgesteld door den 'Mi
litairen Commissaris in de Provincie Lirri
burg op 24 October 1944, en op 22 November 
1944 bij verordening No. rn van dien Mili
tairen Commissaris-- ingetrokken, bij welke 
verordening tijdelijk is afgeweken van het, 
bepaalde in artikel 1 van het Reglement No. 
1, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 14 
September 1838, Staatsblad No. 36. 

2. Te bepalen dat het onderhavige be, 
sluit ·n werking treedt met ingang van den 
dag olgende op dien zijner afkondiging. 

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

Londen, den 18den Januari 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Just., G. J. v. HEUVEN GOEDHART. 
(Uitgeg. 20 Januari z945.) 

s. } <' 5. 

z8 januari z945. BESLUIT, houdende re
gelen omtrent de uitgifte, de aflossing en 
de verlenging van den looptijd van schat-
kistpapier. • 

Wij WILHELMINA, enz.; 
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Op de voordracht van Onze Ministers van 
Financiën, en van Justitie van 17 Januari 
1945, No. 47512; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is rege_ 
!en te treffen omtrent de uitgifte, de aflos
sing en de verlenging van den looptijd van 
schatkistpapier; 

Gelet op het bepaalde in Ons besluit van 
23 Augustus 1940 (Staatsblad, No. A n) en 
in art. 71 van het ,,Besluit herstel rechtsver
keer"; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. r. Onze Minister van Financiën 

is krachtens dit besluit gemachtigd om boven 
de bereids elders uitgegeven bedragen, schat
kistbilletten en schatkistpromessen uit te 
geven tot een gezamenlijk bedrag van ten 
hoogste twintig milljoen gulden, waarbij te 

zijner beoordeeling schatkistbilletten of schat
kistpromessen kunnen worden uitgegeven tot 
bedragen uitgedrukt in guld~ns dan wel in 
vreemde munt. 

2. Overigens zijn de bepalingen van de 
wetten van 4 April 1870 (Staatsblad, No. 62) 
en van 5 December 1881 (Staatsblad, No. 
18_,) van overeenkomstige toepassing. 

2. Onze Minister van Financiën is be
voegd de in het van den vijand bevrijd ge
bied van het Rijk in Europa in omloop zijn
de scha tkistbilletten en schatkistpromessen, 
met inachtneming van de daarop uitgedrukte 
vervaldagen, af te lossen, indien hem zulks in 
het belang van 's Lands financiën geraden 
voorkomt. 

3. Indien Onze Minister van Financiën 
geen gebruik maakt van zijn bevoegdheid in 
het vorig artikel bedoeld, is hij gemachtigd, 
toe te treden tot .een overeenkomst met den 
houder van een schatkistbillet of een schat
kistpromesse, bij welke overeenkomst de 
duur der verlenging en de rentevoet onder~ 
scheidenlijk het disconto nader worden be-
paald. _ 

4. Zoowel bij de aflossing in artikel 2 be
doeld als bij de overneming van coupons be
hoorende bij schatkistbilletten worden de be
palingen van Ons besluit van 30 November 
1944 (Staatsblad, No. E 146) zooveel moge
lijk op overeenkomstige wijze toegepast. 

5. De bevoegdheden, krachtens dit be
sluit aan Onzen Minister van Financiën toe
gekend, komen voor den duur, dat het Rijk 
in Europa of gedeelten daarvan krachtens 
het Besluit op den bijzonderen staat van be
leg in dien staat verkeert of verkeeren, mede 
toe aan het militair gezag. Het militair gezag 
doet van zijn beslissing zoo spoedig mogelijk 
mededeeling aan Onzen Minister van Finan
ciën onder vermelding van de redenen, die 
tot het nemen van de beslissing hebben ge
leid. 

6. Dit besluit, ten aanzien waarvan de 
bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede lid, 
van het Besluit op den bijzonderen staat van 
beleg, niet kan worden uitgeoefeqd, treedt in 
werking met ingang van den dag volgende 
op dien zijner afkondiging in het Staatsblad. 

Onze Ministers van Financiën en van Ju
stitie zijn, ieder voorzooveel hem betreft. be-
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last met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Londen, den 18den Januari 1945. 
_ WILHELMINA. 

De Min. van Financiën, J. VAN DEN BROEK. 

De Min. v. just., G . J. v. HEUVEN GOEDHART. 

(Uitgeg. 24 Januari 1945.) 

S. F 6. 

4 Januari 1945. BESLUIT, houdende vast-. 
stelling van het Besluit bezoldigi'.ng amb
tenaren Tribunalen. 

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

Justitie van 28 December 1944, Afdeeling 11, 
No. 4255/K.159; 

Gelet op het bepaalde in artikel 13 van 
het Tribunaalbesluit; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Voor de voorzitters van de ka

mers van de Tribunalen, alsmede voor de se
cretarissen en hunne adjuncten worden ter 
zake van hun werkzaamheden vastgesteld de 
navolgende jaarlijksche vergoedingen: 

a. voor een voorzitter, die tevens 
als president van een Tribu-
naal fungeer( . . . f 6840 

b. voor een voorzitter . 5990 
c. voor een secretaris 5560 
d. voor een adjunct-secretaris 5130 
2. Het genot van de vergoeding vangt aan 

met den dag, waarop de in artikel 1 genoem
de ambtenaren bij een Tribunaal in dienst 
treden. , 

3, 1. De vergoedingen, welke krachtens 
dit besluit worden genoten door hen, die on
gehuwd zijn,_ voor zoover zij niet gehuwd zijn 
geweest, worden verminderd met 10 ten hon-
derd. ' 

2. De bepalingen van het eerste lid vin
den geen toepassing ten aanzien van de in 
gezinsverband levend·e eenige kostwinne~. 

3. De verhooging of vermindering van de 
vergoeding, als gevolg van de wijziging van 
de omstandigheden, welke de in artikel 1 ge
noemde ambtenaren al dan niet doen vallen 
onder de in het eerste lid bedoelde verminde
ring, gaat in met den eersten dag der maand, 
waarin de wijziging plaats . vindt. 

4. De vergoeding, bedoeld in artikel 1, 
wordt voor de gemeenten of onderdeelen van 
de gemeenten, alwaar de kamer van een Tri
bunaal haar standplaats heeft, verminderd 
met 4 ten honderd voor zoover het betreft 
gemeenten in bijlage E vatf het Bezoldigings
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1934 ge_ 
rangschikt in de tweede klasse, en voor die, 
opgenomen in de derde en vierde klasse, ver
minderd met 8 ten honderd. 

5. De voor de rechterlijke ambtenaren op 
het tijdstip van inwerkingtreding van dit be-

. sluit geldende regeling voor toekenning van 
duurtebijslag op de aan dezen ingevolge de 
bepalingen van de Wet van 5 Juli 1910 
(Staatsblad, No. 181) toekomende jaarwed
de is van overeenkomstige toepassing voor de 
ambtenaren bedoeld in artikel 1. 
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6. De bepalingen, welke voor burgerlijke 
Rijksambtenaren in het Algemeen Rijks
ambt<inarenreglement zijn of worden vastge
steld ten aanzien van het gelijktijdig genot 
van burgerlijke en militaire b,elooning, vin
den overeenkomstige toepassing voor de in 
artikel 1 bedoelde ambtenaren. · 

7. Op de vergoeding en eventueelen 
duurtebijslag van de in artikel 1 bedoelde 
ambtenaren bij de Tribunalen wordt in min
dering gebracht al hetgeen, waarop zij uit 
eenigen anderen hoofde als bezoldiging, toe
lage, wachtgeld of pensioen ten laste van het 
Rijk, een provincie, gemeente of ander open
baar lichaam aanspraak mochten hebben. 

8. 1. De plaatsvervangende voorzitters 
van een kamer en de gewone leden genieten 
een presentiegeld. 

2. Dit bedraagt f 20 per zitting, waaraan 
zij deelnemen, met dien verstande, dat de 
plaatsvervangende voorzitter, als hij als voor
zitter fungeert, f 30 per zitting or,tvangt. 

3. Onder zitting is te verstaan zoowel een · 
openbare zitting als een zitting in. raadkamer. • 

4. Indien op één dag meerdere zittingen 
worden gehouden, blijft het presentiegeld be
perkt tot dat voor één zitting. 

9. T en aanzien van de door de presiden
ten, voorzitters, plaatsvervangende · voorzit
ters, gewone leden, secretarissen en adjunct
secretarissen van de Tribunalen gemaakte 
reis- en verblijfkosten ter zake van dienst- · 
reizen buiten de woonplaats zijn de bepalin
gen van het Reisbesluit 1916, zooals dit thans 
luidt, van overeenkomstige toepassing, met 
dien verstande, dat de bedoelde ambtenaren 
te dezen zullen worden geacht te zijn gerang
schikt in de Tweede Klasse, bedoeld in arti
kel 2 van genoemd besluit. 

10. 1. Dit besluit, ten aanzien waarvan 
de bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede 
lid, van het Besluit, op den bijzonderen staat 
van beleg, niet kan worden uitg'eoefend, 
treedt in werking op den dag zijner afkondi
ging. 

2. Het kan worden aangehaald onder den 
titel : ,,Besluit bezoldiging ambtenaren Tri
bunalen". 
· Onze Minister van Justitie is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Londen, den 4den J anuari 1945. 
WII,,HELMINA. 

De Min. v . just. , G . J. V. HEUVEN GOEDHART. 

(Uitgeg. 24 Januari 1945.) 

S. F 7. 

29 Januari 1945. BESLUIT, regelende de 
uitbetaling van bezoldigingen, toelagen, 
Iconen en wachtgelden, toegekend aan 
burgerlijke ambtenaren en personeel op 
arbeidsovereenkomst in overheidsdienst . 

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

Algemeene Zaken, van Binnenlandsche Za
ken en van Financiën van 12 Januari 1945, 
No. 120 ; 

\ 
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Overwegende, dat regelen behooren te wor
den gesteld betreffende de uitbetaling van 
bezoldigingen, toelagen, loonen en wachtgel
den, toegekend aan burgerlijke ambtenaren 
en personeel op arbeidsovereenkomst, voor
zoover deze onder de thans in Nederland 
heerschende buitengewone omstandigheden 
niet op de voorgeschreven of gebruikelijke 
wijze kan plaats vinden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Voor de toepassing van dit besluit 

kome~ in aanmerking de bezoldigingen, toe
lagen, loonen en wachtgelden, .welke door het 
bevoegd gezag zijn toegekend aan burger- • 
lijke ambtenaren, bedoeld in artikel 1, van 
de Ambtenarenwet 1929, en aan personeel, 
dat op arbeidsqvereenkomst naar burgerlijk 
recht i~ dienst is genomen, en ten laste ko
men van: 

a. een van de Hoofdstukken van de Rijks
begrooting of een Staatsbedrijf; 

b. een provinciale begrooting of een pro
vinciaal bedrijf; 

c. een gemeentelijke begrooting of een 
gemeent'ebedrijf. 

2. Onze Minister van Algemeene Zaken 
is bevoegd het besluit mede van toepassing 
te verklaren ten aanzien groepen van ambte
naren, bedoeld in de artikelen 4 en 5 van de 
Pensioenwet 1922. ' 
· 3. Op de uitbetaling van de bezoldigin
gen, toelagen, loonen en wachtgelden, be
doeld in dit besluit, zijn van overeenkomstige 
toepassing de bepalingen van Ons besluit van 
8 November 1944 (Staatsblad, No. E 138), 
houdende regeling tot uitbetaling van de pen
sioenen gedurende de thans in Nederland 
heerschende buitengewone omstandigheden, 
met dien verstande, dat de voorschriften en 
de bepalingen, bedoeld in artikel 5, en in het 
tweede lid van artikel 6 van Ons laatst ver
meld besluit door Onze Ministers van Alge
meene Zaken en van Financiën zullen wor
den vastgesteld na overleg met Onzen mede 
daarbij betrokken Minister. 

Onze Ministers van Algemeene Zaken, van 
Binnenlandsche Zaken en van Financiën, 
zijn, ieder voor zooveel hem aangaat, belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en in wer
king treedt met ingang van den dag, volgen
de op dien van zijn bekendmaking. 

Londen, den 29sten Januari 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van Alg. Zaken, VAN BOEYEN. 

De Min. v. Binnen/. Zaken a.i., VAN BoEYEN. 

De Min. van Financiën, J. VAN DEN BROEK. 

(Uitgeg. I4 Februari z945.) 

S.F8. 

5 Februari I945· BESLUIT, houdende in
stelling van een korps reserve-officieren 
voor speciale diensten bij het Vrijwillig 
Vrouwen Hulpkorps. 

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

Oorlog van 29 Januari 1945, Afdeeling I, no. 
x; 
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Overwegende, dat · het \\'.enschelijk is ge
bleken over te gaan tot de instelling van een 
korps reserve-officieren voor speciale dien
sten bij het Vrijwillig Vrouwen Hulpkorps; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te bepalen: 

r. Leden van het Vrijwillig Vrouwen Hulp
korps, die voldoen aan de daartoe ge
stelde eischen, kunnen - voor zoover 
daaraan behoefte bestaat - worden be
noemd tot reserve-officier voor speciale 
diensten bij genoemd korps. 

2. De in het eerste lid bedoelde benoeming 
geschiedt tijdelijk voor den tijd, dat be
trokkene door Onzen Minister van Oor
log is bestemd om een functie als offi
cier in het korps te vervullen. 

3. De Wet voor het reserve-personeel der 
landmacht 1905 is op de in dit besluit 
bedoelde reserve-officieren van toepas
sing, met uitzondering van die bepalin
gen, welke kennelijk slechts op manne
lijke officieren van toepassing kunnen 
zijn. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

Dit besluit treedt in -werking op den dag, 
volgende op dien zijner afkondiging. 

Londen, den 5den Februari 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Oorlog, VAN LIDTH DE JEUDE. 

(Uitgeg. I9 Februari I945.) 

S. F 9. 

IS Februari I945• BESLUIT, houdende tij
delijke uitbreiding van de bevoegdheid 
van den Krijgsraad te Velde bij de Ne
derlandsche Troepen in Groot-Brittan
nië, Noord-Ierland en Canada. 

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

Oorlog en van Justitie van 6 Februari 1945, 
Afdeeling IC, no. 29; 

Overwegende, dat de huidige oorlogsom
standigheden het dringend noodzakelijk ma
ken, dat een rechter wordt aangewezen, be
voegd om kennis te nemen van de strafbare 
feiten begaan door hen, die deel uitmaken 
van de Nederlandsche Troepen in Groot
Brittannië, Noord-Ierland en Canada en een 
hoogeren militairen rang bekleeden dan dien 
van kapitein; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Eenig Artikel. 

Zoolang, zulks te Onzer beoordeeling, het 
Hoog Militair Gerechtshof te 's-Gravenhage 
tengevolge der huidige oorlogsomstandighe
den niet in staat is zijn taak uit te oefenen, 
is de Krijgsraad te Velde bij de Nederland
sche Troepen in Groot-Brittannië, Noord
Ierland en Canada tot instelling waarvan is 
besloten bij Onze besluiten van 31 Juli 1940, 
No. 1 en van 18 September 1941, No. 7, be
voegd kennis te nemen van de strafbare fei
ten begaan door hen, die deel uitmaken van 
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vorenbedoelde troepen, ook voor zoover zij 
een hoogeren rang bekleeden dan dien van 
kapitein. 

Onze Ministers van Justitie en van Oor
log zijn, ieder voor zoover hem betreft, be
last met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Londen, den 15den Februari 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Oorlog, VAN LIDTH DE JEUDE. 

De Min. v. Just. , G. J. v. H EUVEN G OEDHART. 

(Uitgeg. 22 Februari 1945.) 

S. F 10. 

5 Februari 1945. BESLUIT, houdende tij
delijke toekenning van een bijslag boven 
bepaalde militaire pensioenen. 

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

Ministers van Marine, van Oorlog en van 
Algemeene Zaken van 30 December 1944, 
No. A 23/14/2/44; 

Gelet op Ons besluit van 19 November 
1942 (Staatsblad No. C. 66) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1, Gerekend van 1 Juli 1942 wordt, 

voor zoo lang zulks noodig zal blijken, met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 2 
aan: 

a. gewezen militairen der Zeemacht; 
b. weduwen van militairen en gewezen 

militairen der Zeemacht; 
c. gewezen militairen der Landmacht; 
d. weduwen van militairen en gewezen 

militair der Landmacht; 
a, b, c en d die ten laste van de Hoofd

stukken V, VIIIA of VIIIB van de Rijksbe
grooting, dan wel van het Algemeen Burger
lijk Pensioenfonds als bedoeld in de Militaire 
Weduwenwet op grond van de Pensioenwet 
voor de Zeemacht van 1902 (Staatsblad, No. 
87), of de Pensioenwet yoor de Landmacht 
van 1902 (Staatsblad, No. 90), de Pensioen
wetten voor Zee- en Landmacht van 1922 
(Staatsblad, Nos. 65 en 66) , de Weduwen
wet voor de Zeemacht 1909, de Weduwenwet 
voor de Landmacht 1909 of de Militaire We
duwenwet 1922 (Staatsblad No. 337) op 
Curaçao of in Suriname pensioen genieten -
voor zoover dit pensioen vóór 1 Mei 1940 
werd toegekend - tot een bedrag van minder 
dan 

a en c f 1560.- (vijftienhonderd en zesig 
gulden) 

b en d f 792.- (zevenhonderd twee en 
negentig gulden) ' 

a, b, c en d per jaar, tijdelijk een bijslag 
boven het pensioen toegekend, als tegemoet
komîng in de stijging van de kosten van eer
ste levensbehoeften. 

2. De in artikel 1 genoemde bijslag be
draagt 10 % (tien ten honderd) van het be
drag van het pensioen, met dien verstande: 

a. dat in de onder letters a en c van dat 
artikel bedoelde gevallen de bijslag niet meer 
dan f 120.- (een honderd twintig gulden) en 
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niet minder dan f 9.- (negen gulden) per 
jaar bedraagt en dat aan pensioen en bijslag 
tezamen niet meer wordt genoten dan 
f 1560.- (vijftienhonderd zestig gulden) per 
jaar. 

b. dat in de onder letters b en d van dat 
artikel bedoelde gevallen de bijslag niet meer 
dan f 72.- (twee en zeventig gulden) en 
niet minder dan f 6.- (zes gulden) per jaar 
bedraagt en dat aan pensioen en bijslag· te
zamen niet meer wordt genoten dan f 792.
(zeven honderd twee en negentig ~den) 
per jaar. 

Onze Ministers van Marine, van Oorlog en 
van Algemeene Zaken zijn, ieder voor zoover 
hem betreft, belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaast. 

Londen, den 5den Februari 1945. 

WILHELMINA. 

De 'Min. van Marine, J. TH. FURSTNER. 

De Min. v. OorÎog, VAN LIDTH DE ]EUDE. 

De Min. van Alg. Zaken, VAN BoEYEN. 

(Uitgeg. 22 Februari 1945.) 

S, F ll. 

23 Februari 1945. BESLUIT, houdende op
heffinr van het Departement van Alge
meene Zaken. 

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

werkzaamheden van het Departement van 
Algemeene Zaken in de toekomst te doen 
verrichten door het Departement van Bin
nenlandsche Zaken; 

Gezien het rapport van Onzen Minister 
voor Algemeene Oorlogvoering van het Ko
ninkrijk, Voorzitter van den Raad van Mi
nisters, d .d. 22 Februari 1945, No. G.U. 
48/45/X; 

Gelet op het bepaalde in artikel 79 van de 
Grondwet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. M et ingang van 23 Februari 1945 

worden de werkzaamheden van het Departe
ment van Algemeene Zaken overgenomen 
door het Departement van Binnenlandsche 
Zaken. 

2. Met ingang van bovengenoemden da
tum wordt het Departement van Algemeene 
Zaken opgeheven. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
wordt belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

Londen, den 23sten Februari 1945. 

W I LHELMINA. 
De Min. voor Alg. Oorlogvoerin_g van 

het Koninkrijk, 
Voorzitter v. d. Raad van Ministers, 

P. S. GERBRANDY. 

(Uitgeg. 27 Februari 1945.) 



15 

S. F 12. 

. 23 Februari z945. BESLUIT, houdende 
wijziging van den naam van het Depar
tement van Koloniën en dien van De
partement van Overzeesche G-ebiedsdee_ 
Jen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Overwegende, dat het wenschelijk is de be

naming van het Departement van Koloniën 
in overeenstemming te brengen met de 
Grondwet en met de Wet; 

Gezien het rapport van Onzen Minister 
voor Algemeene Oorlogvoering van het Ko
ninkrijk, Voorzitter van den Raad van Mi
nisters , d.d. 22 Februari 1945, No. G.U. 
48/45/X; 

Gelet op het bepaalde in artikel 79 van 
de Grondwet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met ingang van 23 Februari 1945 wordt 

de naam van het Departement van Koloniën 
gewijzigd in dien van: Departement van 
Overzeesche Gebiedsdeelen. 

Ome Minister van Overzeesche · Gebieds
deelen is belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, 

Londen, den 23sten Februari 1945. 
WILHELMINA. 

D e Min. voor Alg. Oorlogvoering van 
het Koninkrijk, 

Voorzitter v. d. Raad van Ministers, 
P . S . GERBRANDY. 

(Uitgeg . 27 Februari z945.) 

S. F 13. 

27 Februari z945. BESLUIT, houdende 
wijziging van het Besluit Tijdelijke Or
ganisaJ:ie der Rechterlijke Macht (Stbl. 
1944, No. E 13). 

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

Justitie van den 7en Februari 1945, No. 
32s/G 20 (Q) IV; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is, in 
verband met de omstandigheid, dat een deel 
van Nederland bevrijd is doch een ander deel 
nog door den vijand is bezet, eenige wijzi
gingen aan te brengen in het Besluit Tijde
lijke Organisatie der Rechterlijke Macht; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Artikel 1 van het Besluit Tijdelijke 

Organisatie der Rechterlijke Macht wordt 
vervangen door de volgende bepaling: 

"Art. x. Zij, die op het tijdstip, waarop de 
zetel van het gerecht, waaraan ziJ verbonden 
zijn, komt te vallen binnen in bijzonderen 
staat van beleg verkeerend gebied, in functie 
zijn als leden van de rechterlijke macht in 
een ambt, waarin zij op 10 Mei 1940 nog niet 
door Ons waren benoemd, blijven - onver
minderd het bepaalde in de wet op de Rech
terlijke Organisatie erl het Beleid der Justi
tie en in het Zuiveringsbesluit - dat ambt, 
indien hezelve niet wordt opgeheven, tijde
lijk uitoefenen, tenzij hun van Omentwege 
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door of vanwege Onzen Minister van Justitie 
tijdelijk een ander ambt bij de rechterlijke 
macht wordt aangewezen.". 

2. Artikel 2, eerste lid, van het Besluit 
Tijdelijke Organisatie der Rechterlijke Macht 
wordt vervangen door de volgende bepaling: 

"Art. 2. 1. Zij , die op 10 Mei 1940 in 
functie waren als leden van de rechterlijke 
macht, doch dit niet meer zijn op het tijd
stip, waarop de zetel van het gerecht, waar
aan zij laatstelijk waren verbonden, komt te 
vallen binnen in staat van beleg verkeerend 
gebied, keeren - onverminderd het bepaalde 
in het Zuiveringsbesluit - terug in het ambt, 
dat zij laatstelijk bij de rechterlijke macht 
hebben bekleed, temij dat ambt word opge
heven of zij den vollen ouderdom v~ 70 ja
ren hebben bereikt, dan wel na 10 Mei 1940 
in eenige openbare bediening zijn benoemd, 
welke met dat ambt onvereenigbaar is.". 

3. Dit besluit, ten aamien waarvan de 
bevoegdheid, bedoeld in artikel 9. tweede lid, 
van het Besluit op den bijzonderen staat van 
beleg, niet kan worden uitgeoefend, treedt 
in werking op den dag zijner afkondiging en 
vervalt op den datum, waarop het Besluit 
Tijdelijke Organisatie der Rechterlijke Macht 
vervalt. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats-
blad zal worden geplaatst. 

Londen, den 27sten Februari 1945. 

WILHELMINA. 
De Min van Justitie a.i., P. s. GERBRANDY. 

(Uitgeg. 2 Maart z945.) 

S. F 14. 

27 Februari z945. BESLUIT, houdende 
vaststelling van het Besluit rechtsher
stel notarissen. 

Wij WILHELMINA, em.; 
Op de voordracht van Onzen ~'.Cinister van 

Justitie van 8 Februari 1945, No. 340/G 20 
(U) VI ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. x. Elk ontslag uit het ambt van 

notaris, door of vanwege den bezetter ver
leend, dat nog niet is ingegaan op het tijd
stip, waarop de standplaats van den betrok
ken notaris door den vijand is ontruimd, 
wordt als niet verleend beschouwd. 

2. Buiten het geval, in het voorgaande 
lid bedoeld, keeren zij, die op 10 Mei 1940 
het ambt van notaris bekleedden, indieh zij 
door of vanwege den bezetter uit hun ambt 
zijn ontslagen, daarin terug op den dag, met 
ingang waarvan zij op hun hiertoe strekkend 
verzoek door de Kamer van Toezich~ op de 
notarissen en candidaat-notarissen in hun 
ambt worden hersteld. 

2. x. E en, verzoek, als in het tweede lid 
van artikel 1 bedoeld, kan niet later worden 
gedaan dan drie maanden na het tijdstip 
waarop dit besluit in werking treedt of de 
standplaats van den ontslagen notaris door 
den vijand is ontruimd. Indien de betrokke
ne op dat tijdstip verblijft in vijandelijk of 
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door den vijand bezet gebied, dan wel an
derszins door · omstandigheden buiten zijn 
schuld niet in staat is geweest tijdig van dit 
besluit kenni~ te nemen, wordt deze termijn 
verlengd tot drie maanden, nadat hij heeft 
opgehouden zich in dezen toestand te bevin
den, doch uiterlijk tot een jaar, nadat het 
geheele grondgebied van het Rijk in Europa 
door den vijand is ontruimd. 

2. Zoolang het gebied, waarin de zetel 
van de Kamer van Toezicht van de stand
plaats van den ontslagen notaris zich bevindt, 
in bijzonderen staat van beleg verkeert, kan 
een verzoek, als in het tweede lid van artikel 
:l bedoeld, ook worden ingediend bij Onzen 
Minister van Justitie, die in zoodanig geval 
voor doorzending aan de Kamer van Toezicht 
zorg draagt. 

3 . Ten aanzien van het verloop der in dit 
.artikel genoemde termijnen is beslissend de 
datum, waarop het verzoek bij de Kamer 
van Toezicht of den Minister van Justitie is 
ingekorr.en. 

3. x. De Kamer van Toezicht herstelt 
den verzoeker onverwijld in zijn vroeger 
.ambt, tenzij haar blijkt, dat het verzoek niet 
is gedaan binnen den in het voorgaande ar
tikel daarvoor gestelden termijn of dat de 
verzoeker na xo Mei 1940 eenige openbare 
bediening heeft aanvaard, welke met dat 
ambt onvereenigbaar is. 

2. Tegelijk met de inwilliging van het 
verzoek kan de Kamer van T oezicht aan den 
in zijn ambt herstelden notaris, overeenkom
stig het bepaalde in artikel 50d van de Wet 
op het 'notarisambt, ongevraagd verlof ver
leenen, hetzij op de gronden in dat artikel 
bedoeld, hetzij wegens ongeschiktheid van 
den notaris tot de uitoefening zijner bedie
ning om de in artikel 52 dier wet vermelde 
redenen, hetzij wegens het bestaan van ern
stige bezwaren, welke ingevolge het bepaalde 
in het Zuiveringsbesluit tot zijn ontslag kun
nen leiden. 

3. Van de beslissingen, in de beide voor
gfümde leden bedoeld, geeft de Kamer van 
T ( ezicht schriftelijk kennis aan de belang
hebbenden alsmede aan Onzen Minister van 
Justitie, die voor de plaatsing in de Neder
landsche Staatscourant zorg draagt. 

4. Op den dag, met ingang waarvan de 
ontslagen notaris in zijn ambt wordt hersteld, 
vervalt van rechtswege elke daarmede strij
dige voorziening, welke ten aanzien van de 
vervulling of de waarneming van de vacature 
is getroffen, waaronder begrepen een bepa
ling, dat de standplaats niet zal worden ver
vuld. ,Ten aanzien van de overdracht" van de 
minuten, registers en repertoria zijn de des
betreffende bepalingen van het Vijfde Hoofd
stuk der Wet op het notansambt van over
eenkomstige toepassing. 

4. x. Bij of na de inwilliging van het in 
artikel x, tweede lid, bedoelde verzoek kan 
de Kamer van Toezicht een regeling treffen 
omtrent de vergoeding aan den in zijn ambt 
herstelden notaris van in het tijdvak tussclien 
zijn ontslag en zijn herstel door zijn opvolger 
of waarnemer verdiende honoraria. 

2. Een zoodanige regeling kan door de 
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Kamer van Toezicht worden getroffen ten 
verzoeke en ten behoeve-van de erfgenamen 
van een ontslagen notaris, als in het tweede . 
lid van artikel x bedoeld, die overleden is 
voor den afloop van den in artikel 2, eerste 
lid, genoemde termijnen of vóór de beslissing 
op een tijdig door hem ingediend verzoek tot 
herstel in zijn vroeger ambt. 

3. Een regeling, als in de beide voorgaan
de leden bedoeld, behoeft de goedkeuring van 
Onzen Minister van Justitie. 

5. Het Besluit rechtsherstel ontslagen, 
ambtenaren is op de notarissen niet van toe
passing. 

6. x. Dit besluit, ten aanzien waarvan de 
bevoegdheid, bedoeld in artikel g, tweede lid, 
van het Besluit op den bijzonderen staat van 
beleg, niet kan worden uitgeoefend, treedt 
in werking op den dag zijner afkondiging . 

2. Het kan worden aangehaald onder den 
titel: ,,Besluit rechtsherstel notarissen." 

' Onze Minister van Justitie is belast met 
de uivoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Londen, den 27sten Februari 1945 . 

WILHELMINA. 
De !.fin. van justitie a.i., P. s. GERBRANDY. 

(Uitgeg. 2 Maart z945.) 

_S. F 15. 

27 Februari z945. BESLUIT, houdende 
vaststelling van het Besluit bestrijding 
plundering in oorlogstijd. • 

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

Algemeene Oorldgvoering van het Konink
rijk, van Algemeene Zaken, van Buitenland
sche Zaken, van Justitie, van Binnenlandsche 
Zaken, van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen, van Financiën, van 0orlog, van 
Marine, van Waterstaat, van Handel, Nij
verheid en Landbouw, van Scheepvaart en 
Visscherij, van Sociale Zaken, van Koloniën 
en van Onzen Minister zonder Portefeuille 
d.d. 20 Januari 1945, No. 195/J. 549; 

Overwegende, dat het dringend noodzake
lijk. is gebleken ten aanzien van misdrijven 
als diefstal, verduistering, heling en zooge
naamde schuldheling, gedurende den oorlog 
onder bepaalde verzwarende omstandigheden 
begaan, de oplegging van zeer zware straffen 
mogelijk te maken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Met den dood, levenslange gevan

genisstraf of tijdelijke van ten hoogste twin
tig jaren wordt gestraft hij, die zich in geval 
van oorlog schuldig maakt aan een der na
volgende misdrijven: 

xe. diefstal in een in verband met oor
logsnood verlaten woning of gebouw of op 
een besloten erf, waarop een zoodanige wo
ning staat; 

2e. diefstal of verduistering van eenig 
goed, waarvan de dader weet of redelijker
wijs moet vermoeden, dat het behoort tot een 
voorraad goederen, bestemd voor distributie 
onder de bevolking; 
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3e. heling van eenig goed, dat door een 
misdrijf, als omschreven onder ie of 2e, is 
verkregen. 

Dezelfde straf wordt opgelegd aan hem, 
die opzettelijk uit de opbrengst van eenig 
goed, verkregen door een misdrijf, als om
schreven onder ie, 2e of 3e, voorde.el trekt. 

2. Met gevangenisstraf van ten hoogste 
zes jaren wordt gestraft hij, die in geval van· 
oorlog van een militair, behoorende tot de 
Nederlandsche strijdkrachten of tot de strijd
krachten van een bondgenoot, koopt, huurt, 
in pand neemt, in ruil of als geschenk aan
neemt eenig goed, waarvan hij weet of rede
lijkerwijs moet vermoeden, dat het door mis
drijf is verkregen. 

Het in het voorgaande lid omschreven 
strafbare feit wordt beschouwd als misdrijf. 

3. Van de in artikelen 1 en 2 omschrevén 
misdrijven wordt uitsluitend kennis genomen 
door den militairen rechter. 

4. Behoudens de afwijkingen, bij dit be
sluit vastgesteld, gelden bij de toepassing van 
de artikelen 1 en .2 de bepalingen van het 
militaire strafrecht, artikel 1 en titel IX van 
het Eerste Boek van het Wetboek van Mi
liair Strafrecht daaronder begrepen. 

5. Ten aanzien van de in artikel 1 om-
6Chreven misdrijven is het bepaalde bij arti
kel 9 van het Wetboek van Militair Straf
recht niet van toepassing. 

Nochtans wordt ter zake van een dier mis
drijven de doodstraf ni~t opgelegd dan in
geval de rechter met eenparigheid van stem
men het misdrijf bewezen en den beklaagde 
deswege strafbaar acht. 

6. Bij veroordeeling wegens een der in de 
artikelen 1 en z omschreven misdrijven kan 
ontzetting van de in artikel 28, onder 1 °-4 °, 
van het Wetbdek van Strafrecht vermelde 
rechten worden uitgesproken. 

Tevens kan bij veroordeeling wegens ver
duistering of heling, als omschreven in de 
artikelen 1 en 2, de schuldige worden ontzet 
van het re'cht tot uitoefening van het beroep, 
waarin hij het misdrijf begaan heeft. 

Bij oplegging van de doodstraf wordt de 
duur der ontzetting, indien deze door den 
rechter wordt uitgesproken, bepaald voor het 
leven. 

7. In afwijking van het bepaalde in de 
artikelen 45, tweede en derde lid, en 49, eer
ste en tweede lid, van het Wetboek van Straf
recht en de artikelen 49 en 50 van het Wet
boek van Militair Strafrecht kunnen terzake 
van poging tot of medeplichtigheid aan een 
der in artikel 1 omschreven misdrijven de
zelfde straffen tot dezelfde maxima worden 
opgelegd als die, welke op het misdrijf zijn 
gesteld. 

8. De samenspanning tot een der in ar
tikel I omschreven misdrijven wordt gestraft 
gelijk het misdrijf. 

Nochtans is de vervolging uitgesloten te
gen den deelnemer aan eenige samenspan
ning die, v68rdat de overheid met het be\. 
staan daarvan bekend is, haar op zoodanige 
wijze daarvan kennis geeft, dat dientenge
volge het plegen van het voorgenomen mis
drijf wordt voorkomen. Deze bepaling geldt 
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niet voor hem, van wien blijkt, dat hij de 
aanlegger is. 

9. In afwijking van het bepaalde bij het 
laatste lid van artikel 24 van het Wetboek 
van Strafrecht zijn de voorgaande leden van 
dat artikel ten aanzien van de in artikel r 
omschreven misdrijven van overeenkomstige 
toepassing. 

10. Onder bondgenoot wordt voor de toe
passing van artikel 2 verstaan elke niet
vijandelijke mogendheid, elk, niet-vijandelijk, 
door Ons erkend bewind en elke niet aan het 
gezag van een vijandelijke mogendheid on
derworpen, georganiseerde krijgsmacht, oor
log voerende of vijandelijkheden verrichten
de tegen een vijandelijke mogendheid. 

11. Dit besluit, ten aanzien waarvan de 
bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede lid, 
van het Besluit op den bijzonderen staat van 
beleg, niet kan worden uitgeoefend, treedt 
in werking onmiddellijk na zijn afkondiging. 

Het kan worden aangehaald onder den 
titel: Besluit bestrijding plundering in oor
logstijd. 

Onze Minister van Justitie, van Oorlog en 
van Marine .zijn, ieder voor zooveel hem be
treft, belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

Londen, den 27sten Februari 1945. 

WILHELMINA. 
De Minister voor Alg. Oorlogvoering van het 

Koninkrijk, P. S. GERBRANDY. ' 

D e Min. van Justitie a.i., P. S. GERBRANDY. 

De Mi11. van Oorlog a.i., DE BooY'. 
De Min. van Marine, DE BOOY. 

(Uitgeg. 2 Maart z945.) 

s. }' 16. 

5 Februari z945. BESLUIT, houdende be
krachtiging van de ordonnantie van 23 
November 1944, No. 1, tot wijziging van 
artikel 6 van de Indisch~Muntwet 1912. 

W ij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Koloni~n van 31 Januari 1945, No. 150/VI 
ro; 

Overwegende dat de bekrachtiging bij de 
~et is vereischt van. de met toepassing van 
artikel 93 der Indische Staatsregeling vast
gestelde ordonnantie van 23 November 1944, 
No. 1, tot wijziging van artikel 6 van de In
dische Muntwet 1912 (Nede

0

r/andsch Staats
blad, No. 325, Indisch Staatsblad, No. 610), 
zooals deze sedertdien is gewijzigd en aange
vuld, en dat die bekrachtiging onder de te
genwoordige omstandigheden dient te ge
schieden door Ons; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
E enig artikel. 

De met toepassing van artikel 93 der In
dische Staatsregeling vastgestelde ordonnan
tie van 23 Nov. 1944, No. 1, tot wijziging 
van artikel 6 van de Indische Muntwet 1912 
(Nederlandsch Staaisblad, No. 325, Indi'sch 
Staatsblad, No. 610), zooals deze sëdertdien 

2 
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is gewijzigd en aangevuld, wordt bekrachtigd. 
Onze Minister van Koloniën is belast met 

de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Londen, den 5den Februari 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. v . Kol., H . J . VAN MOOK. 

(Uitgeg. 2 Maart z945.) 

s. }' 17. 

24 Februari 1945. BESLUIT, houdende 
verlenging van de werking van het Be
sluit op den bijzonderen staat van beleg 
(Staatsblad 1943 No. D 60). 

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

Algemeene Oorlogvoering van het Konink
rijk, van Algemeene Zaken, van Buitenland
sche Zaken, van Justitie, van Binnenlandsche 
Zaken, van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen, van Financiën, van Oorlog, van 
Marine, van Waterstaat, van Handel, Nij
verheid en Landbouw, van Scheepvaart en 
Visscherij, van Sociale Zaken, van Koloniën 
en van Onzen Minister zonder Portefeuille 
van 15 Februari 1945, No. AU 125/45; 

Gelet op artikel 29 van het Besluit op den 
bijzonderen staat van beleg; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is de 
werking van dit besluit met 6 maanden te 
verlengen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Eenig artikel. 

Het Besluit op den bijzonderen staat van 
beleg zal ophouden te werken op 4 Septem
ber 1945, tenzij door Ons aqders wordt be-
paald. \. 

Onze Minister voor Algemeene Oorlog
voering van het Koninkrijk is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Londen, den 24sten Februari 1945. 
, WILHELMINA. 

De Minister voor Alg. Oorlogvoering van het 
Koninkrijfc, P. S. GERBRANDY. 

De Min. v. Buitenl. Z., E. N. VAN KLEFFENS. 

De Min. van Justitie a.i., GERBRANDY. 

De Min. van Binnen/. Zaken, BEEL. 

D e Min. van 0., K. en W., G. BOLKESTEIN. 

De Min. van Financiën, HUYSMANS. 

De Min . van Oorlog a.i., DE Boov. 
De Min. van Mazine, DE Boov. 
De Min. van W. a.i., F. C. M. WIJFFELS. 

De Min. van H., N. en L., J. H. GISPEN. 

·De Min. van Scheepv. en V. , DE Boov. 
De Min. van Soc. Z. , F. C. M. WIJFFELS. 

De Min. van Overzeesche Gebieden, 
J. SCHMUTZER. 

De Minister zonder Portefeuille, 
E. MICHIELS VAN VERDUYNEN. 

(Uitgeg. 2 Maart z945.) 
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24 Februari z945. BESLUIT, houdende 
verlenging van de werking van het ·Be
sluit tijdelijke voorziening Rijksdiensten 
(Staatsblad 1944, No. E 124). 

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

Algemeene Oorlogvoering van het Konink
rijk, van Algemeene Zaken, van Buitenland
sche Zaken, van Justitie, van Binnenland
sche Zaken, van Onderwijs, Ku~~en en We-

' tenschappen, van Financiën, van Oorlog, van 
Marine, van Waterstaat, van Handel, Nij 
verheid en Landbouw, van Scheepvaart en 
Visscherij , van Sociale Zaken, van Koloniën 
en van Onzen Minister zonder Portefeuille 
van 15 Februari 1945, No. AU 125/45 ; 

Gelet op artikel 4 van het Besluit tijdelijke 
voorziening Rijksdiensten; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is de 
werking van dit Besluit met 6 maanden te 
verlengen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Eenig artikel. 

Het Besluit tijdelijke voorziening Rijks
diensten zal ophouden te ·werken op 4 Octo
ber 1945, tenzij door Ons anders wordt be
paald. 

Onze Minister voor Algemeene Oorlogvoe
ring van het Koninkrijk is belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Londen, den 24sten Februari 1945. 

WILHELMINA. 
De Minister voor Alg. Oorlogvoering van het 

Koninkrijk, P. S. GERBRANDY. 

De Min . v. Buitenl. Z., E. N. VAN KLEFFENS. 

De Min. van justitie a.i., GERBRANDY. 

De Min. van Binnen/. Zaken, BEEL. 

De Min. v . 0 ., K. en w.; G. BOLKESTEIN. 

De Min. van Financiën; HUYSMANS. 

De Min. van Oorlog a.i., D E Boov. 
De Min. van Marine, DE Boov. 
De Min. van W. a.i., F. C. M. WIJFFELS. 

De Min. van H., N. en L., J. H. GISPEN. 

De Min. van Scheepv. en V., DE BOOY. 

De Min. van Soc. Z ., F. C. M. WIJFFELS. 

De Min. van Overzeeséhe Gebiedsdeelen, 
J. SCHMUTZER. 

De Minister zonder Portefeuille, 
E. MICHIELS VAN VERDUYNEN. 

(Uitgeg. 2 Maart z945.) 

S. F 19. 

24 Februazi z945. BESLUIT, houdende in
voering van de functie van reserve-diri
geerend-officier- tandarts bij den genees_ 
kundigen dienst der landmacht. 

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

Oorlog van 20 Februari 1945, Afdeeling I, 
no. 20; 
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Overwegende, dat het gewenscht is bij den 
geneeskundigen · dienst der landmacht in te 
voeren de functie van reserve-dirigeerend
officier-tandarts met den rang van majoor; 

Gelet op artikel 2 der Wet voor het reser
ve-personeel der landmacht 1905 (Staatsblad 
No. 177); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Te bepalen, 
1. dat de " Tabel" genoemd in Artikel 2 

onder Algemeene Bepalingen van de Wet 
voor het reserve-personeel der landmacht 
1905 (Staatsblad, No. 177) wordt aangevuld 
als hieronder is aangegeven t .w. na : ,,Paar
denarts der tweede klasse, met rang van eer
ste luitenant'' te doen volgen : ,.Dirigeerend 
officier-tandarts , m et rang van majoor" ; 
. 2. D e bezoldiging voor gemelde functie 
zal geschieden volgens de bezoldigingsschaal 
V. 4e kolom v an Bijlage Ader R .B.K.L. 1934. 

Dit besluit zal in werking treden op den 
dag volgende op den da tum van zijn afkon
diging in het Staatsblad. 

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

Londen, den 24st en Februari 1945. 
WILHELMINA. 

De Min . van Oorlog a.i. , DE Boov. 
. (Uitgeg. 6 Maart 1945.) 

S. F 20. 

1 Maart 1945. BESLUIT, houdende voor
zieningen met betrekking tot de toepas
sing der Ongevallenwet, der Invalidi
teitswet en der Ziektewet op Nederland
ders, werkzaam in het buitenland. 

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

Sociale Zaken ; 
Overwegende, dat het noodzakelijk is 

eenige voorzieningen te treffen met betrek
king tot de toepassing der Ongevallenwet, 
der Invaliditeitswet en der Ziektewet op Ne
derlanders, werkzaam in het buitenland; 

Hebben goedgevonden en verst aan : 
Art. 1. 1. Onze Minister van Sociale Za

ken kan bepalen dat uitkeeringen, als voor
zien in de Ongevallenwet, de Invaliditeitswet 
en de Ziektewet, worden toegekend aan re
patrieerenden in den zin van het besluit Re
patrieering, die op het vasteland van Europa, 
doch buiten het Rijk in Europa werkzaam
heden verrichten, mits : 

a. deze wetten van toepassing zouden 
zijn, indien deze werkzaamheden binnen het 
Rijk in Europa zouden worden verricht; 

b . . het aangaan der dienstbetrekking voor
af is of alsnog wordt onderworpen aan de 
goedkeuring van Onzen Minister van Sociale 
Zaken, 
met dien verstande, dat op uitkeeringen 
krachtens deze wetten in mindering zal wor
den gebracht hetgeen door de verzekerden 
uit andere voorzieningen voor onderschei
denlijk ongevallen, invaliditeit en ziekten 
mocht worden genoten. 
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2. Onze Minister van Sociale Zaken kan 
bepalen, dat de premiën va'i1 Rijkswege zul-
len worden voorgeschoten. · 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging en is van kracht tot 
een nader door Ons te bepalen tijdstip. 

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

Londen, den 1sten Maart 1945. 
WILHELMINA. 

De Min . van Soc. Z ., _F: C. M . WIJFFELS. 

(Uitgeg. 7 Maart 1945.) · 

S. F 21. 

7 Maart 1945. BESLUIT, houdende vast
stelling van het B esluit Reconstructie 
Bevolkingsboekhouding 1945. 

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

Binnenlandsche Zaken van 19 Februari 1945, 
Kab. 16 No. 2313; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is, dat 
de bevolkingsregisters zoo spoedig mogelijk 
op hun juistheid worden gecontroleerd en 
verbeterd, dan wel, voor zoover die registers 
vernietigd of onvolledig zijn, worden gere
construeerd en het, met intrekking van Ons 
besluit van 3 Augustus 1944 (Staatsblad, No. 

1 E 56), gewenscht is , te dien einde voorschrif
ten te geven; 

Hebben goedgevoriden en verstaan: 

Hoofdstuk I. , 

Algemeene Bepalingen. 
Art. 1. Voor de toepassing van dit besluit 

wordt verstaan onder: 
a. ,,Onze(n) Minister" : J?e Minister van 

Binnenlandsche Zaken; 
b. ,,B.B. 1936" : het besluit bevolkings

boekhouding 1936, Staatsblad, No. 342; 
c. ,.Inspectie" : De Rijksinspectie van de 

Bevolkingsregisters. 
2. Met afwijking van het bepaalde 1n de 

artikelen 14 en 15 van het besluit bezettings
maatregelen blijven de door of vanwege den 
bezetter vastgestelde voorschriften betref
fende de bevolkingsboekhouding van kracht 
voor zoover door Onzen Minister niet anders 
is bepaald. 

3. 1. Indien het bevolkingsregister geheel 
of gedeeltelijk verloren is geraakt, wordt door 
het gemeentebestuur, voor zoover zulks voor 
de reconstructie van dat register noodig is, 
tot een herreg is tratie van de bevolking over
gegaan. 

2. Ongeacht het bepaalde in het vorige 
lid is het gemeentebestuur verplicht nauw
keurig t e controleeren of onjuistheden of on
volledigheden in de bevolkingsboekhouding 
der gemeente zijn ingeslopen en alsdan on
verwijld de noodige verbeteringen aan te 
brengen. 

3. Van een voorgenomen herregistratie of 
controle, als bedoeld in de vorige leden, doet 
het gemeentebestuur openbare kennisgeving, 
onder opgaaf van den datum waarop, dan 
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wel van den termijn, binnen' welken men zich 
moet aanmelden. Onze Minister bepaalt den 
termijn, binnen welken de in de vorige leden 
bedoelde herregistratie, of controle en ver
betering moeten zijn beëindigd. 

Hoofdstuk II. 
Verplichtingen van de bevolking. 

4. 1. Indien, overeenkomstig het bepaal
de bij artikel 3 van dit besluit, door het ge
meentebestuur is bekendgemaakt, dat een 
herregistratie der bevolking of een controle 
van het bevolkingsregister dient te geschie
den, is, onverminderd het bepaalde bij de 
artikelen· 3 tot en met 16 van het B.B. 1936, 
een ieder die in het bevolkingsregister of in 
het verblijfregister eener gemeente opgeno
men behoort te zijn , verplicht, binnen den 
door het gemeentebestuur gestelden termijn, 
of op den bepaalden datum en op de aange
wezen plaats, zich in persoon aan te melden. 

2. Hij, die behoort te zijn opgenomen in 
het Centrale Bevolkingsregister, bedoeld in 
artikel 2, derde lid, van het B .B. 1936, 
meldt zich binnen den door het gemeentebe
stuur gestelden termijn of op den bepaalden 
datum en op de aangewezen plaats, in de ge
meente waar hij werkelijk verblijf h9udt. 

3. De verplichting tot aanmelding van 
de leden van een gezin of van een samen
woning vervalt voor de personen, die den 
leeftijd van vijftien jaar nog n iet hebben 
overschreden, wanneer het hoofd daarvan de 
vereischte aangifte heeft gedaan. 

4. De in artikelen 14, eerste lid, van het 
B.B. 1936 ,genoemde Bestuurders van instel
lingen, gestichten of schepen, waarin perso
nen onder eenig bestuur inwonen, zijn ver
plicht voor de in dat lid genoemde personen 
de aanmelding te doen, indien deze personen 
den leeftijd van v ijftien jaar nog niet hebben 
overschreden, of indien zij op grond van hun 
lichamelijktm toestand of geestelijke gesteld
heid, naar het oordeel van het gemeente-be
stuur, niet in staat kunnen worden geacht, 
zich in persoon aan te melden. 

5. 1. De in artikel 4 van dit besluit be
doelde verplichting geldt niet voor de bij 
artikel 18, tweede lid sub b van het B.B. 1936 
bedoelde personen, noch voor de leden van 
de geallieerde krijgsmachten en de leden van 
het Nederlandsche leger of de Nederlandsche 
Marine, die gezamenlijk met de geallieerde 
krijgsmachten in Nederland zijn gekomen en 
daarvan deel uitmaken. 

2. Bij de aanmelding, bedoeld in artikel 
4 van dit besluit, dient steeds een persoons
bewijs, paspoort, dan wel een ander identi
teitsbewijs, ter beoordeeling van het gemeen
tebestuur, te worden overgelegd. Bovendien 
zijn zij, die gehuwd zijn of gehuwd geweest 
zijn, verplicht indien mogelijk hun trouw
boekje of andere huwelijkspapieren bij deze 
aanmelding over te leggen. 

Hoofdstuk III. 
Administratieve voorschriften. 

6. 1. Indien bij de aanmelding, bedoeld in 
artikel 4 van dit besluit, blijkt, dat van den 
aanmelder een persoonskaart, bedoeld in ar-

' 
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tikel I eerste lid sub i, van het B .B. 1936, in 
het bevolkingsregister aanwezig is, kan wor
den volstaan met een controle van deze kaart 
zoonoodig met bijwerking van de daarop 
voorkomende gegevens. 

2. Indien geen persoonskaart aanwèzig 
is, wordt een noodpersoonskaart aangelegd, 
tenzij blijkt, dat betrokkene tot de werkelijke 
bevolking van een andere gemeente behoort; 
het model van deze noodpersoonskaart wordt 
door Onzen Minister vastgesteld. 

· 3. Voor personen, die uit een andere ge
meente afkomstig blijken te zijn, en die voor 
opneming in het bevolkingsregister in aan
merking komen, wordt geen noodpersoons
kaart aangelegd, alvorens zoo mogelijk over
leg is gepleegd met het bestuur der laatste 
woon- of verblijfgemeente. 

4. Van het aanleggen van een noodper
soonskaart, bedoeld in het vorige lid, ge
schiedt :,,oo spoedig mogelijk mededeeling 
aan de Inspectie. ' Indien de persoonskaart 
aldaar berust, terwijl .deze bij het betrokken 
gemeentebestuur behoorde te zijn, zendt de 
Inspectie de persoonskaart zoo spoedig mo- _ 
gelijk toe aan genoemd gemeentebestuur. 

5. De in het vorig lid bedoelde persoons
kaart komt in de plaats van de aangelegde 
noodpersoonskaart, nadat daarop de ev'en
tueel ontbrekende gegevens zijn overgeno
men. In gelijken zin wordt gehandeld met 
zoekgeraakte persoonskaarten, welke nadien 
worden teruggevonden. 

7. 1. Indien het Woningregister van een 
gemeente geheel of gedeeltelijk is verloren 
gegaan, moet dit ten spoedigste worden ge
reconstrueerd aan de hand van de gegevens 
van het persoonsregister en overeenkomstig 
de voorschriften van het B.B. 1936. 

2. Ieder gemeentebestuur zendt een af
schrift van de bladen van het Archiefregister, 
betrekking hebbende op personen sinds 1 

'-._Januari 1936 vertrokken naar een anqere ge
meente, waar het bevolkingsregister geheel 
of gedeeltelijk is vernietigd of verloren ge
gaan, indien daartoe door het bestuur van 
laatstgenoemde gemeente door tusschen
komst van de Inspectie het verzoek wordt 
geöaan. 

8. 1. Hij, die in verband met evacuatie of 
andere buitengewone omstandigheden geacht 
moet worden in de onmogelijkheid te zijn te
rug te keeren naar de gemeente, waar hij in 
het bevolkingsregister is opgenomen, moet 
tevens worden ingeschreven in het verblijf
register van de gemeente, waar hij gedurende 
meer dan veertien dagen verblijf houdt. 

2. Indien het gemeentebestuur in het ge
val, bedoeld in artikel 70, eerste lid van het 
B.B. 1936, niet meer over een persoonskaart 
beschikt, wordt een nood persoonskaart· aan
gelegd. 

Hoofdstuk IV. 

Strafbepaling. 

9. 1. Hij, die niet voldoet aan de ver
plichting, opgelegd in artikel 4 of 5 van dit 
besluit, wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste veertien dagen of geldboete van ten 
hoogste honderd gulden. 
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2. H et in het eerste lid bedoelde straf
bare feit wordt als overtreding beschouwd. 

3. Met den in het eerstè lid bedoelden 
persoon wordt ten deze gelijkgesteld hij, aan 
wiens schuld of nalatigheid het is· te wijten, 
dat de overtreding is begaan. 

Hoofdstuk V. 

Slotbepaling. 
10. Met het toezicht op de naleving van 

dit besluit zijn belast zij, die belast zijn met 
het toezicht op de naleving van het B.B. 
1936, en, indien noodig, andere door Onzen 
Minister aan t e wijzen personen. 

ll. Met het opsporen van overtredingen 
van dit besiuit zijn, onverminderd de bepa
ling van artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering, belast de ambtenaren der 
gemeente, die daartoe door het gemeentebe
stuur zijn aangewezen, zoomede de daartoe 
door het Hoofd van de Inspectie- aangewezen 
ambtenaren der Inspectie. ' 

12. De voorschriften noodig voor de uit
voering van dit besluit, worden door Onzen 
Minister vastgesteld. 

13.Met:"ingang van den dag van het in wer
king treden van dit besluit vervalt Ons be
-sluit van 3 Augustus 1944 (Staatsblad No. 
E 56) houdende vaststelling van het Besluit 
Reconstructie Bevolkingsboekhouding. 

14. x. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den dag zijner afkondiging. 
· 2. Het kim worden aangehaald onder den 
naam van "Besluit Reconstructie Bevol
kingsboekhouding 1945". 

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

Londen, den 7den Maart 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van Binnen/. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. 9 Maart z945.) 

S. F 22. 

7 Maart z945. BESLUIT, houdende vast
stelling van het Besluit Tijdelijke Per
soonsbewijzen 1945. 

Wij W I LHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 19 Februari 1945, 
Kab. E I 6 n°. 2313; 

Overwegende, dat het, in het belang van 
de in- en uitwendige veiligheid van den 
S taat noodz"l!kelijk is, aan bepaalde groepen 
van de bevolking Tijdelijke of Voorloopig 
Tijdelijke persoonsbewijzen te doen uitrei
ken en het met intrekking van Ons besluit 
van 7 September 1944 (Staatsblad, No. E 
83) gewenscht is te dien einde voorschriften 
te geven; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1. 1. Onder den naam van Tijdelijk Per

soonsbewijs wordt een identiteitsbewijs, te
vens bewijs van opneming in het bevolkings
register, ingevoerd. 

2. Onder den naam van Voorloopig Tij-
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<lelijk P ersoonsbewijs wordt een identiteits
bewijs, t evens bewijs van opneming in het 
verblijfregister, ingevoerd. 

3. H et model van de in het eerste en 
tweede lid bedoelde Persoonsbewijzen wordt 
door Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken vastgesteld. 

2. x. D e bepalinget. van het besluit Per
soonsbewijzen (Verordeningenblad, nr. 197) 
zijn, voor zoover terzake in dit besluit geen 
afwijkende voorschriften worden gegeven , 
voor zoover mogelijk, van overeenkomstige 
toepassing ten aanzien van de Tijdelijke en 
Voorloopig Tijdelijke Persoonsbewijzen. 

2. Voor zoover door Onzen Minister van 
Binnen landsche Zaken niet. anders wordt be
paald, blijven, met afwijking van het bepaal
de in de _artikelen 14 en 15 van het Besluit 
Bezettingsmaatregelen de door of vanwege 
den bezetter t er uitvoering van het besluit 
Persoonsbewijzen vastgestelde voorschriften 
van kracht en zijn zij mede van overeenkom
stige toepassing t en aanzien van de Tijde
lijke en Voorloopig T ijdelijke Persoonsbe
.wijzen. 

3. x. Ieder die den leeftijd van 15 jaar 
heeft overschreden en in het bevolkingsregis
ter of in het verblij fregister van een ~emeente 
dan wel in het centrale bevolkingsregister 
bedoeld in artikel 28, derde lid, van .het be
sluit bevolkingsboekhouding 1936, is of be
hoort te zijn opgenomen en die niet in het 
bezit is van· een te zijnen name gesteld geldig 
Persoonsbewijs, is verplicht, uiterlijk binnen 
een maand na het in werking treden van dit 
besluit, dan wel uiterlijk binnen een maand 
nadat het gebied der betrokken gemeente in 
bijzonderen staat van beleg is komen te ver
keeren, in het bezit van een geldig Tijdelijk 
P ersoonsbewijs of geldig voorloopig Tijdelijk 
Persoonsbewijs, te zijn. 
. 2. De in het vorig lid genoemde personen 
zijn verplicht binnen den door het gemeen
tebest;uur gestelden termijn of op den be
paalden datum, en op de aangewezen plaats 
zich in persoon aan te melden. , 

3. Hij, die is of behoort te zijn opgeno
men in het centrale bevolkingsregister, meldt 
zich binnen den door het gemeentebestuur 
gestelden termijn of op den bepaalden datum 
en op de aangewezen plaats, in de gemeente, 
waar hij werkelijk verblijf houdt. 

4. Hij , die in het bezit is gesteld van een 
Tijdelijk Persoonsbewijs of een Voorloopig 
Tijdelijk P ersoonsbewijs, is verplicht dit t e 
allen tijde bij zich te dragen en dit desgevor
derd te vertoonen aal) iederen opsporings
ambten aar alsmede aan alle ambtenaren of 
andere personen, door wie zulks ingevolge 
eenig wett elijk voorschrift wordt verlangd. 

5. Ieder, die in het bezit is van een of 
meer Persoonsbewijzen, Tijdelijke- en Voor
loopig Tijdelijke Persoonsbewijzen daaronder 
begrepen, waarmede onregelmatigheden zijn 
geschied, is verplicht deze binnen den in het 
eerste lid van dit artikel bedoelden termijn 
in te leveren. Eenzelfde persoon mag niet in 
het bezit zijn van meer dan één Persoonsbe
wijs, Tijdelijk P ersoonsbewijs of Voorloopig 
Tijdelijk P ersqonsbewijs. 
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6. Hij, die in het bezit is van een te zij
nen name gesteld geldig Persoonsbewijs, 
voorzien van een letter "J", ter aanduiding 
van zijn J oodsche afkomst, is gehouden, dit 
Persoonsbewijs door een Tijdelijk Persoons
bewijs of Voorloopig Tijdelijk Persoonsbe
wijs te doen vervangen. 

4. x. Elk Tijdelijfc Persoonsbewijs, dat 
wordt uitgereikt aan hen, die zijn of worden 
opgenomen in het bevolkingsregister der ge
meente van uitreiking, heeft een geldigheids
duur van 2 jaren, te rekenen van den dag 
van afgifte, tenzij door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken een andere geldig-
heidsduur wordt vastgesteld. · 

2. Elk Voorloopig Tijdelijk Persoonsbe
wijs, dat wordt uitgereikt aan hen, die in het 
verblijfregister der gemeente van uitreiking 
zijn of worden opgenomen, heeft een door 
den burgemeester te bepalen geldigheidsduur 
van ten hoogste drie maanden; het kan tel
kens voor den duur van ten hoogste drie 
maanden worden verlengd. 

3. Bij vervanging van een Voorloopig Tij_ 
delijk Persoonsbewijs door een Tijdelijk Per
soonsbewijs, moet het Voorloopig Tijdelijk 
Persoonsbewijs door den houder daarvan bij 
den_ burgemeester worden ingeleverd. 

5. x. Hij , die niet, of niet onmiddellijk 
voldoet aan een der in de artikelen 3 en 4 
opgelegde verplichtingen, wordt gestraft met 
hechten is van ten hoogste 14 dagen of geld
boete van t en hoogste f 100.-. 

2. Het in het eerste lid bedoelde straf
bare feit wordt als overtreding beschouwd. / 

3. Met den in-- het eerste lid bedoelden 
persoon wordt ten deze gelijk gesteld hij, aan 
wiens schuld of nalatigheid het is te wijten, 
dat de overtreding is begaan. 

6. 1 . Voor elk uit te reiken T ijdelijk Per
soonsbewijs of Voorloopig T ijdelijk Persoons. 
bewijs wordt een recht van een gulden aan 
leges geheven, van welk bedrag vijftig ten 
honderd komt ten bate van 's Rijks kas en 
vijftig ten honderd ten bate van de gemeen
tekas. 

2 . De door de Rijksinspectie van de Be
volkingsregisters geheven gelden komen tot 
het volle bedrag ten bate van 's Rijks kas. 

3. De heffing van andere rechten is v er
boden. 

4. In geval van min- of onvermogen kan 
de burgemeester of het Hoofd der Rijks
inspectie van de Bevolkingsregisters koste
looze uitreiking toestaan. 

7. r. Door Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken worden ter uitvoering van 
dit besluit de noodige voorschriften gegeven. 

2. De in het eerste lid bedoelde voor
schriften kunnen, tot een nader door Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken te be
palen datum ook worden gegeven door het 
Militair Gezag. 

8. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag zijner afkondiging en kan 
worden aangehaald als "Besluit Tijdelijke 
Persoonsbewijzen 1945". · 

9, ~ Met ingang van den dag van het in 
werking treden van dit besluit vervalt Ons 
besluit van 7 September 1944 (Staatsblad, 
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No. E 83), houdende vaststelling van het Be
sluit Tijdelijke Persoonsbewijzen. 

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

Londen, den 7den Maart 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Binnen/. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. 9 Maart z94~.) 

S, F 23. 

4 Maart 1945. BESLUIT, houdende vast
stelling van het Besluit militaire politie
rechter 1945. 

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

Justitie a.i. en van Oorlog a.i.; 
Overwegende, dat het dringend noodzake

lijk is met het oog op de buitengewone om
standigheden, welke zich bij het voortschrij
den van de bevrijding van het grondgebied 
van het Rijk in Europa kunnen voordoen, de 
mogelijkheid te openen tot instelling van 
l!nkelvoudige kamers bij den Krijgsraad te 
velde, welke ingevolge het bepaalde in het 
Organisatiebesluit Rechtspleging te velde 
1944 door den Chef van den Staf Militair 
Gezag is benoemd, ter berechting van die 
strafbare feiten, bedoeld in artikel 78, onder , 
2 °, van de Invoeringswet Niilitair straf- en 
tuchtrecht, waarvan de kantonrechter of de 
politierechter pleegt kennis te nemen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. x. Bij de toepassing van het Or

ganisatiebesluit Rechtspleging te velde 1944 
kunnen in afwijking van het bepaalde in ar
tikel 10, tweede lid, van dat besluit door of 
vanwege den Commandeerend Generaal, be
doeld in artikel 2, onder 1° ~ van vorenge
noemd besluit, één of meer uit één lid be
staande (enkelv.) kamers bij den Krijgsraad 
te velde worden benoemd. De Commandee
rend Generaal maakt van deze bevoegdheid 
slechts gebruik na verkregen toestemming 
van Onzen Minister van Justitie. 

2. Het lid eener enkelvoudige kamer 
draagt den titel van militair politierechter. 

2, De militaire politierechter moet ten 
minste den rang van kapitein bekleeden, en 
wordt zooveel mogelijk gekozen uit hen, die 
aan eene Rijks- of daarmede gelijkgestelde 
Nederlandsche Universiteit hebben verkre
gen: 

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 rech
ten, verkregen op grond van het afleggen van 
een examen in het Nederlandsch burgerlijk
en handelsrecht, staatsrecht en strafrecht. 

3. 1. De secretaris van de enkelvoudige 
kamer behoeft geen militair te zijn. Zijn be'.'. 
noeming geschiedt door of vanwege den Com
mandeerend Generaal. 

2. Tot secretaris zijn benoembaar meer-
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derjarige Nederlanders of Nederlandsche on
derdanen uit anderen hoofde, van beiderlei 
kunne. 

4. 1. De militaire politierechter neemt 
van geen andere feiten kennis, dan welke zijn 
bedoeld in artikel 78, onder 2 °, van de In
voeringswet Militair straf- en tuchtrecht, 
wanneer de politierechter of kantonrechter 
in eersten aanleg had kunnqn rechtspreken. 

2. Indien de militaire politierechter .oor
deelt, dat de zaak door een meervoudige ka
mer van den krijgsraad te velde moet worden 
behandeld, verwijst hij de zaak daarheen. 

5. 1. De zaak kan steeds door oproeping 
door of v anwege den · auditeur-militair bij 
den militairen politierechter worden aan
hangig gemaakt. 

2 . De oproeping kan geschieden tegen 
iedere volgende terechtzitting van den mili
tairen politierechter, desnoods op denzelfden 
cjag als dien der oproeping. 

3. De zaak kan ook aanhangig worden ge
maakt door een tot den beklaagde gerichten 
mondelingen oproep van den vanwege den 
auditeur-miiitair ..ter terechtzitting aanwezi
gen hulp-officier van Justitie - of, indien 
zoodanige ambtenaar niet aanwezig is, van 
den secretaris -, gevolgd door of gepaard 
aan het vei'schijnen van den bekla agde ter te
rechtzitting. 

4. In het geval, bedoeld in het voorgaan
de lid , wordt den beklaagde bij den aanvang 
van het onderzoek een schriftelijke bevesti
ging van den oproep uitgereikt. 

5. Zoowel de oproeping, bedoeld in het 
eerste en tweede lid, als de mondelinge op
roep, bedoeld in het derde lid, geven een 
korte aanduiding van het feit, waarvoor de 
beklaagde moet terechtstaan. 

6. De auditeur-militair behoeft ·op de te
rechtzitting niet aanwezig te zijn. De be
voegdheden ter terechtzitting van den audi
eur-militair kupnen, indien hij aldaar niet 
aanwezig is, worden uitgeoefend door den 
militairen politierechter; deze doet, wanneer 
hij die bevoegdheden uitoefent, daarvan me
dedeeling aan den beklaagde. 

7. Het staat den militairen politierechter 
in elk geval vrij mondeling vonnis te wijzen. 
Dit vonnis wordt in het proces-verbaal der 
terechtzitting aangeteekend. 

8. x. In alle gevallen, waarin hooger be
roep tegen een vonnis van den politierechter 
of van den kantonrechter ware toegelaten, is 
appèl mogelijk van de vonnissen van den 
militairen politierechter. 

2. Ook in de gevallen, waarin, ingevolge 
het bepaalde in artikel 56, tweede lid, van 
de Wet op de R echterlijke Organisatie, de 
vonnissen van den politierechter niet vat
baar zijn voor hooger beroep, is appèl moge
lijk van de vonnissen van den militairen po
litierechter. 

9. x. Voor de tenuitvoerlegging van de 
vonnissen van den militairen politierechter 
wordt het fiat executie niet vereischt. 

2 . De militaire politiere.chter kan in het 
vonnis bepalen, dat, ook al is het n!.et in 
kracht van gewijsde gegaan, de tenuitvoer
legging daarvan o~verwijld een aanvang zal 
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nemen. Indien het vonnis zulk een bepaling 
bevat, wordt de tenuitvoerlegging noch door 
toepassing van eenig rechtsmiddel, noch door 
het indienen van een verzoek om gratie, ge
schorst. 

10. 1. D e meervoudige kamers vän den 
Krijgsraad te velde nemen in hooger beroep 
ken nis •van de daarvoor vatbare vonnissen 
van den militairen politierechter. . 

2. Op de uitspraak in hooger beroep van 
de meervoudige kamer is het bepaalde van 
het voorgaande artikel van overeenkomstige 
toepassing; 

ll. 1. Het hooger beroep kan worden in
gesteld zoowel door den auditeur-militair als 
door den beklaagde. 

2. Het appèl kan slechts tegen het vonnis 
in zijn geheel worden ingesteld. 

3. De artikelen 2 11-2 14 van de Regts
pleging bij de Landmagt zijn van overeen
komstige toepassing, met dien verstande, dat 
de termijn, bedoeld in artikel 2 11, eerste lid, 
zoowel voor den auditeur-militair als den 
beklaagde veertien dagen b edraagt. 

12. r. Ten aanzien van het rechtsgeding 
in hooger beroep zijn de bepalingen van de 
artikelen 76b, c en d, en . 77, eerste lid, van 
de Provisioneele Instructie voor het Hoog 
Militair Gerechtshof van overeenkomstige 
toepassing. 

2. I n dien alleen de beklaagde in hooger 
beroep i$ gekomen, kan hij slechts met een
parigheid van stemmen worden veroordeeld 
tot een zwaardere straf dan hem bij het von
nis van den militairen politierechter is op
gelegd. 

13. De militaire politierechter maakt geen 
deel uit yan de meervoudige kamer van den 
Krijgsraad te velde, welke in hooger beroep 
oordeelt omtrent een vonnis, door hem in 
eersten aanleg gewezen. 

14. 1. Dit besluit, ten aanzien waarvan 
de bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede 
lid, van het Besluit op den bijzonderen staat 
van beleg, niet kan worden uitgeoefend, 
treedt in werking op den dag zijner afkondi
ging. 

2. Het kan worden aangehaald onder den 
titel: ,,Besluit militai re politierechter 1945". 

Onze Ministers van Justitie en van Oor
log zijn, ieder voor zoover hem betreft, be
last met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden.geplaatst. 

Londen, den 4den Maart 1945. 

WILHELMINA. 
De Min . van Justitie a.i., P. S. GERBRANDY. 

De Min. van Oorlog a.i., D E Boov. 
(Uitgeg. 9 Maart a945.) 

s. }' 24. 

9 Maart 1945. -EI_ESLUIT, houdende instel
ling van een korps reserve-officieren 
voor speciale diensten bij het Neder
landsch Verpleegster Korps der Land
macht. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 
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Oorlog van 2 Maart 1945, Afdeeling • 1- A, 
No. 23; 

Overwegende, dat het wenschelijk is ge
bleken over te gaan tot de instelling van een 
korps reserve-officieren voor speciale dien
sten bj.j het Nederlandsch Verpleegster Korps 
der Landmacht; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te bepalen: 

1. Leden van het Nederlandsch Verpleeg
ster Korps der Landmacht, die voldoen aan 
de daartoe gestelde eischen, kunnen - voor 
zoover daaraan behoefte bestaat - worden 
benoemd tot resenre-officier voor speciale 
diensten bij genoemd korps. 

2. De in het eerste lid bedoelde benoe
ming geschiedt tijdelijk voor den tijd, dat de 
betrokkene door On2en Minister van Oorlog 
is bestemd om een functie als officier in het 
korps te vervullen. . 

3. De Wet voor het reservepersoneel der 
Landmacht 1905 is op -de in dit besluit be
doelde reserve-officieren van toepassing met 
uiuondering van die bepalingen, welke ken
nelijk slechts op mannelijke officieren van 
toepassing kunnen zijn. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
volgende op dien zijner a fkondiging. 

Londen, den 9den Maart 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Oorlog a.i., DE BOOY. 

(Uitgeg. z4 Maart z945.) 
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deelen is belast met de uitvoering van dit 
besluit. 

Londen, den 9den Maart 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van Overzeesche Gebiedsdeelen, 
J . SCHMUTZER. 

(Uitgeg , z5 Maart z945.) 

S. F 26. 

z Maart z945. BESLUIT, houdende ver
lenging van den werkingsduur van het 
B esluit Tijdelijke Organisatie der Rech
terlijke Macht (Staatsblad 1944, No. 
E 13). 

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

Justitie van den 26en Februari 1945, No. 
· 510/G. 20 (Q); . 

Overwegende, dat het noodzakelijk is de:-i 
werkingsduur van het Besluit Tijdelijke Or
ganisatie der Rechterlijke Macht te ver
lengen; 

Gelet op het bepaalde in artikel 11, eerste 
lid, van dat besluit; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het Besluit Tijdelijke Organisatie der 

Rechterlijke Macht · wordt verlengd tot het 
einge van het jaar 1945. . 

Onze Minister van Justitie is belast met 
de uitvoçring van dit besluit, dat in het 

, Staatsblad zal worden geplaatst en in wer
king treedt op den dag volgende op dien zijner· 
·afkondiging. 

Londen, den 1sten Maart 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van Justitie a.i., P . S. GERBRANDY. 

(Uitgeg. z4 ,Maart z945.) 

S. F 27. 
9 Maart z945. BESLUIT, houdende nadere 

wijziging en aanvulling van het Konink
lijk besluit van 2 Maart 194:i (Staats
blad, No. D 8), betreffende uitgifte van 9 Maart 1945. BESLUIT, houdende vast-
biljetten aan toonder als betaalmiddel stelling van het Besluit Instelling Hulp-
in Nederlandsch-Indië. bureau. 

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

Overzeesche Gebiedsdeelen van 5 Maart Handel, Nijverheid en Landbouw a.i. van den 
1945, No. 32 2/0.10.0; 21sten Februari 1945, No. 38203: . 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons - Overwegende, dat het wenschelijk is tijde
besluit van 2 Ma,art 1943 (Staatsblad, No. lijk een Bijzonder Hulpbureau voor den· In
D 8), zooals dit sedertdien is -gewijzigd en dustriëelen Eigendom in het in bijzonderen 
aangevuld, nader te wijzigen en aan te vul- staat van beleg verkeerende grondgebied van 
len; het Rijk in Europa in te richten; 

Hebben goedgevonden en verstaan: Hebben goedgevonden en verst'<!an: 
Art. 1. Artikel 2 van Ons besluit van 2 Art. 1. 1. In het in bijzonderen staat van 

Maart 1943 (Staatsblad, No. D 8), zooals dit beleg verkeerende grondgebied van het Rijk 
sedertdien is gewijzigd en aangevuld, wordt in Europa wordt ingesteld een Bijzonder 
gelezen: • Hulp bureau voor den Industriëelen Eigen-

,,De biljetten worden uitgegeven in bedra- dom. 
gen van een halven gulden en hooger tot een 2. De plaats van vestiging van het Hulp
gezamenlijk bedrag van ten hoogste acht- bureau zal door of vanwege pnzen Minister 
honderd millioen gulden.". van Handel, Nijverheid en Landbouw worden 

2. Dit besluit, hetwelk in het Staatsblad aangewezen. . 
zal worden geplaatst, treedt in werking met 3. Onze Minister voornoemd zal, zoodra 
ingang van den dag, volgende op dien van de hij zulks noodig oordeelt, tot opheffing van 
afkondiging. het Hulpbureau overgaan en de wijze rege-

Onze Minister van Overzeesche Gebieds- !en, waarop dit zal geschieden. 
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2. 1. Aan het hoofd van het Hulpbureau 
staat een directeur, die door of vanwege on
zen Minister voornoemd wordt benoemd en 
ontslagen. 

2. De instructie van den directeur, zoo
mede de inrichting en de wijze van werken 
van het Hulpbureau worden door of vanwege 
onzen Minister met inachtneming van de be
palingen van dit besluit vastgesteld. 

3. 1. Belanghebbenden kunnen aanvra
gen om octrooi indienen bij het Hulpbureau. 

2. De aanvrage moet voldoen aan de in 
/ het artikel 20 van de Octrooiwet 1910 

(Staatsblad No. 313) en in de artikelen 19 
en 21 tot en met 28 van het Octrooireglement 
1921 (Staatsblad No. 1083) gestelde ver
eischten, met dien verstande, dat domicilie 
alleen kan worden gekozen binnen het in bij
zonderen staat van beleg verkeerende grond
gebied van het Rijk in Europa. 

3. De aanvrage dient vergezeld te gaan 
van een bewijs, dat een bedrag van f 40.
op de rekening van het Hulpbureau bij 
's Rijks schatkist is gestort. 

4. Artikel 21A van de Octrooiwet 1910 
(Staatsblad No. 313) vindt overeenkomstige 
toepassing. . 

4. 1. De aanvragen met alle daarbij be
hoorende stukken worden in duplo bij het 
Hulpbureau ingediend. · 

2. Beide exemplaren der aanvrage en der 
daarbij behoorende stukken zullen worden 
gewaarmerkt met een aanteekening, aange
vende datum en uur van ontvangst, alsmede 
een volgnummer, waarna een aldus gewaar
merkt exemplaar ten bewijze van ontvangst 
zal worden teruggegeven aan den aanvrager 
of diens gemachtigde. 

3. De aanvragen worden in de volgorde, 
waarin zij zijn genummerd en met aanhaling 
van het nummer, in een register ingeschre
ven. 

/ 5. Indien het Hulpbureau meent, dat de 
aanvrage of een of meer der daarbij behoo
ren de stukken niet voldoet aan de formeele 
vereischten, daaraan gesteld, geeft het van 
de vermeende gebreken aan den aanvrager 
schriftelijk k ennis, met uitnoodiging om bin
nen een bepaalden termijn vç,or de noodige 
verbetering of aanvulling zorg te dragen. 

6. Een overeenkomstig dit besluit bij het 
Hulpbureau ingediende aanvrage om octrooi 
heeft dezelfde rechtsgevolgen • als ware de 
aanvrage bij den Octrooiraad ingediend. 

7. 1. Op aanwijzing door onzen Minister' 
van Handel, Nijverheid en Landbouw te ge
ven zal het Hulpbureau de ingediende aan
vragen met de daarbij ·behoorende stukken 
aan den Octrooiraad doen toekomen ter be
handeling overeenkomstig de voorschriften 
van de Octrooiwet 1910 (Staatsblad No. 313) 
en van het Octrooireglement 1921 (Staats
blad No. 1083). 

2. Nadat de aanvrage om octrooi door den 
Octrooiraad is ontvangen, wordt het daarop 
vermelde tijdstip van indiening bij het Hulp
bureau herleid, door op een door Onzen Mi
nister voornoemd te regelen wijze het tijds
verschil tusschen den zetel van den Octrooi
raad en dien van het Hulpbure,au in rekening 

1945 

te brengen en wordt de uitkomst dier her
leidinr, op de aanvrage gesteld. 

8. Onze Minister van Handel, Nijverheid 
en Landbouw kan het Hulpbureau tevens 
met andere werkzaamheden, liggende op het 
terrein van den industriëelen eigendom, be
lasten. 

9. Wij behouden ons voor, indien noodig, 
nadere regelen te stellen nopens de rechts
gevolgen, welke door de toepassing van dit 
besluit in verband met de bepalingen van de 
Octrooiwet 1910 (Staatsblad No. 313), van 
het Octrooireglement 1921 (S taatsblad No. 
1083) en van het Unieverdrag van Parijs van 
20 Maart 1883 tot bescherming van den in
dustriëelen eigendom in het leven worden ge
roepen. 

10. 1. Zij, die met de uitvoering van dit 
besluit zijn belast, zijn verplicht tot geheim
houding van hetgeen hun in de uitoefening 
van hun ambt of functie ter kennis is geko
men. 

2. Hij die opzettelijk niet voldoet aan de 
verplichting tot geheimhouding, wordt ge
straft met gevangenissraf van t en hoogste zes 
maanden of een geldboete van ten hoógste 
f 600.-. 

3. Indien dit misdrijf tegen een bepaalden 
persoon is gepleegd, wordt het slechts ver
volgd op diens klachte. 

ll. Dit b esluit kan worden aangehaald 
als "Besluit Instelling Hulpbureau" . 

12. Dit besluit, t en aanzien waarvan de 
bevoegdheid bedoeld in artikel 9, tweede lid, 
van het Besluit op den bijzonderen staat van 
beleg, niet kan worden uitgeoefend, treedt in 
werking op den dag volgende op dien zijner 
afkondiging. 

Onze Minister van Handel, Landbouw en 
Nijverheid is · belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

Londen, den 9den Maart 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van H., N. en i,,., J. H. GISPEN. 

(Uitgeg. 21 Maart 1945.) 

S. F 28. 

12 Maart 1945. BESLUIT, houdende wij
ziging .van het Koninklijk besluit van 18 
Januari 1945 (Staatsblad, No. F. 5) , ten 
aanzien van de uitgifte van schatkist
papier. 

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

Financiën en van Justitie van 7 Maart x945, 
No. 49636; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is het 
bedrag, tot hetwelk Onze Minister van Fi
nanciën gemachtigd is schatkistbiljetten en 
schatkistpromessen uit te geven, te verhoo
gen; 

Hebben goedgevonden •en verstaan: 
Art. 1. Het bedrag van 20 millioen gul

den, genoemd i11, art. 1 van Ons besluit van 
18 Januari 1945 (Staatsblad, No. F 5), wordt 
gewijzigd in twee honderd millioen gulden. 

• 
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2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag volgende op dien zijner 
afkondiging in het Staatsblad. 

Onze Ministers van Financiën en van Ju
stitie zijn, ieder voor zooveel hem betreft, 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Londen den 12den Maart 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Financiën, HUYSMANS. 

De Min. van justitie a.i. , P. s. GERBRANDY. 

(Uitgeg. 24 Maart 1945.) 

S. F 29. 

9 Maart 1945. BESLUIT, houdende voor
zieningen ten aanzien van de bevoegd
heden en verplichtingen, onderwerpen 
betreffende, welke aan de zorg van het 
Hoofd van het Departement van Alge
meen e Zaken waren toevertrouwd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordraéht van Onzen l\-linister van 

Binnenlandsche Zaken van 2 Maart 1945, 
No. 2608, Kab. B.Ia; 

Overwegende, dat het noodig is wettelijke 
voorzieningen te treffen naar aanleiding van 
Ons b esluit van 23 Februari 1945 (Staats
blad, No. F n), waarbij de werkzaamheden 
van het Departement van Algemeene Zaken 
worden overgenomen door het Departement 
van Binnenlandsche Zaken en het Departe
ment van Algemeene Zaken wordt opgehe
ven; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. l. Alle bevoegdheden en verplich

tingen, onderwerpen betreffende, welke vóór 
23 Februari 1945 aan de zorg ~an het Hoofd 
van het Departement van Algemeene Zaken 
waren toevertrouwd, en bij de bestaande wet
telijke bepalingen opgedragen aan het Hoofd 
van het Departement van Algemeene Zaken, 
gaan over op Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken. 

2. Alle verplichtingen, de in artikel 1 be
doelde onderwerpen betreffende, welke bij 
bestaande wetten en algemeene maatregelen 
van bestuur aan derden tegenover het Hoofd 
van het Departement van Algemeene Zaken 
zijn opgelegd, worden na het in werking tre
den van dit besluit geacht te zijn opgelegd 
tegenover Onzen Minister van Binnenland
sche Zaken. 

3. Alle Ministerieele beschikkingen en 
beslissingen, die vóór het in werking treden 
van dit besluit krachtens eenige wet of eenig 
Koninklijk besluit zijn genomen of gedaan 
betreffende onderwerpen in artikel 1 bedoeld, 
worden geacht te zijn gehandhaafd door On
zen Minister van Binnenlandsche Zaken. 

4. Bij de uitvoering van overeenkomsten, 
waarin het Hoofd van het Departement van 
Algemeene Zaken als vertegenwoordiger van 
het Rijk is opgetreden, zal het Rijk voor zoo
veel betreft de zaken, in artikel 1 bedoeld, 
worden vertegenwoordigd door Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken. 

5. Wanneer in bepalingen van akten van 
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oprichting van naamlooze vennootschappen, 
van statuten van vereenigingen of van stich
tingsbrieven aan het Rijk eenige bevoegd
heid is toegekend, of eenige, medewerking 
van het Rijk als vereischte is gesteld, en 
daarbij het Hoofd van het Departement van 
Algemeène Zaken als vertegenwoordiger van 
het Rijk is aangewezen, zal bij de toepassing 
van die bepalingen het Rijk, voor zooveel 
betreft de zaken, in artikel 1 bedoeld, worden 
vertegenwoordigd door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken. 

6. Dit besluit wordt geacht in werking te 
zijn getreden op 23 Februari 1945. 

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

Londen, den 9den Maart 1945. 

WILHELMINA. 
De Min . van Binnen/. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. 26 Maart 1945.) 

S. F 30. 

28 Maart 1945. BESLUIT, betreffende een 
buitengewoon register van echtscheidin
gen. 

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

Justitie en van Binnenlandsche Zaken van 9 
Maar~ 1945, No. 631 /J. 571; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is een 
regeling te treffen, waarbij de gelegenheid 
wordt opengesteld om de bij in kracht van 
gewijsde gegane vonnissen uitgesproken echt.. 
scheidingen, zoo het onmogelijk is deze in te 
schrijven in het register van den burgerlijken 
stand, hetwelk daartoe bij de wet is aange
wezen, in een buitengewoon register van 
echtscheidingen in te schrijven, terwijl het 
tevens noodig is den termijn, gesteld in ar
tikel 276 van het Burgerlijk Wetboek te ver
lengen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. 1. In de gevallen, waarin volgens 

het voorschrift van artikel 2 76 van het Bur
gerlijk Wetboek inschrijving van echtschei
dingen zou moeten geschiede n in een register 
van den burgerlijken stand, hetwelk in door 
·den vijand bezet gebied van het Rijk in 
Europa wordt gehouden, kan zoodanige in
schrijving plaats vinden in een daartoe te 

' openen buitengewoon register van echtschei
dingen. 

2. De inschrijving in dit buitengewone 
register van echtscheidingen heeft dezelfde 
rechtskracht en is gebonden aan dezelfde ter
mijnen als de inschrijving, bedoeld in artikel 
276 van het Burgerlijk Wetboek, behoudens 
het bepaalde in artikel 2. 

2. In gevallen, waarin de termijn van ar
tikel 276, vierde lid, van het Burgerlijk Wet
boek sedert 1 September 1944, doch' vóór het 
tijdstip, waarop zes maanden na de inwer
kingtreding van dit besluit zijn verstreken, 
is verloopen, wordt deze termijn zoowel vpor 
de inschrijving bedoeld in artikel 276 van het 
Burgerlijk Wetboek, als voor die, bedoeld in 
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artikel 1 van dit besluit, verlengd tot laatst
gemeld tijdstip. 

3. x. Het buitengewone register van 
echtscheidingen wordt gehouden door Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken, te zij
nen Departemente. 

2. De door hem ingevolge het bepaalde 
in Ons besluit i>'an 26 Maart 1942 (Staats
blad, No. C 20) aangestelde buitengewone 
ambtenaren van den burgerlijken stand zijn 
mède belast met het inschrijven van akten 
in het buitengewone register van echtschei
dingen. 

f. x. Van het register wordt een dubbel 
gehouden. 

2. Alle bladen van het register moeten 
door of vanwege Onzen Minister van Ju
stitie worden gewaarmerkt. 

3. Op het register en de akten van in
schrijvingen zijn de bepalingen der artikelen 
16, 17, 18, 19, 25, derde lid, en 48, eerste lid, 
van het Burgerlijk Wetboek van overeen
komstige toepassing. 

4. Daarenboven zal de akte van inschrij
ving moeten bevatten den n aam der plaats 
waar en den datum waarop de partijen, tus
schen wie de in te s'thrijven echtscheiding 
werd uitgesproken, zijn gehuwd. 

5. x. De inschrijving geschiedt ten ver
zoeke ván partijen of van één derzelven. 

2. Dit verzoek kan, behalve op de wijze, 
als bedoeld in artikel 19 van het Burgerlijk 
Wetboek, tot den buitengewonen ambtenaar 
ook worden gericht bij een onderhandsch on
gezegeld geschrift, . mits de echtheid der 
handteekening van de verzoekers, resp. den 
verzoeker, wordt bevestigd door een desbe
treffende verklaring op het geschrift, onder
teekend door een procureur, die in de proce
dure, welke tot het vonnis heeft geleid, is 
opgetreden. 

3. Indien aan de te dezen toepasselijke 
wettelijke bepalingen is voldaan, is de amb
tenaar verplicht om onverwijld, nadat een 
desbetreffend verzoek hem heeft bereikt, tot 
inschrijving over te gaan. 

6. 1. Iedere akte wordt geteekend door 
den buitengewonen ambtenaar van den bur
gerlijken stand, die haar heeft opgemaakt. 

2. Indien tot het opmaken der akte aan
gevers voor den ambtenaar zijn verschenen , 
wordt de akte door den ambtenaar aan de 
verschenen personen voorgelezen , van welke 
formaliteit in de akjte wordt melding ge
maakt. In dit geval wordt na de voorlezing 
de akte behalve door den ambtenaar ook door 
de verschenen personen geteekend. 

7. i:. Een ieder is bevoegd zich tegen be
taling door den buitengewonen ambtenaar 
van den burgerlijken stand afschriften van 
een akte te doen afgeven. · 

2. Deze afschriften zullen door den bui
tengewonen ambtenaar van den burgerlijken 
stand voor gelijkluidend afschrift worden ge
teekend. 

3. Aldus geteekende stukken hebben de
zelfde bewijskracht als uittreksels u it de re
gisters van den burgerlijken stand. 

4. Het tarief voor deze afschriften wordt 
door Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zakqn vastgesteld. 
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8. x. Onze Minister van Binnenlandsche 
Zaken draagt zorg, dat, naar mate de bevrij
ding van het Rijk in Europa voortschrijdt, 
de akten, welke in het buitengewone register 
van echtscheidingen zijn opgenomen, worden 
overgeschreven in de registers van den bur
gerlijken stand der gemeenten, waarin de in
schrijving behoort te geschieden ingevolge 
de b epalingen van artikel 276 , tweede en 
derde lid, van het Burgerlijk W etboek. 

2. Behoudens in het geval, :lat het huwe
lijk buiten het Koninkrijk is voltrokken, 
draagt de ambtenaar van den burgerlijken 
stand der gemeente, in welker registers de 
overschrijving geschiedt, zorg, dat van de 
inschrijving in het buitengewooe register van 
echtscheidingen op den kant der huwelijks
akte wordt melding gemaakt. 

9. Het bepaalde in artik'el 26 van Ons be
sluit van 26 Maart' 1942 (Staatsblad, No. 
C 20) is van overeenkomstige toepassing. 

10. Door Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken wordt het tijdstip bepaald, 
waarop het l;>Uitengewone register van echt
scheidingen wordt opgeheven en de plaats 
vastgesteld, waarnaar het vervolgens ter be
waring zal worden overgebracht. 

ll. Dit b esluit, ten aanzien waarvan de 
bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede lid, 
van het Besluit op den bijzonderen staat van 
beleg, niet kan worden uitgeoefend, treedt in 
werking met ingang van den dag volgende 
op dien zijner afkondiging. 

Onze Ministers van Justitie en van Bin
nenlandsche Zaken zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

Londen, den 28sten Maart 1945. 
WILHELMINA. 

D e Min. van Justitie a.i., P . s. GERBRANDY. 

De Min. van Binnen/. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. 29 Maart 1945.) 

S. F 31. 

24 Maart 1945. BESLUI T, bepalende den 
datum van aanvang van den zomertijd 
in 1945; 

Wi'.j WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 22 Maart 1945, 
D. No. 1-5058, afdeeling Binnenlandsch Be
stuur; 

Gezien de wet van 23 Maart 1918 (Staats
blad No. 165) gewijzigd bij de wet van 22 
Maart 1922 (Staatsblad No. 130); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen dat in 1945 de vervroeging met 
een uur van den op heden geldenden tijd zal 
aanvangen den tweeden April, des voormid
dags 2 uur. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. , 

Londen, den 24sten Maart 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van Binnen/. Zaken, B EEL. 

(Uitgeg. 29 Maart 1945.) 
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S. F 32, 

1 April 1945. BESLUIT, houdende bijzon
dere voorschriften met betrekking tot 
de oplegging van krijgstuchtelijke en 
andere straffen aan vrijwilligers van de 
Binnenlandsche Strijdkrachten. 

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

Justitie en van Oorlog van 29 Maart 1945, 
No. 817/J 430; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is on
der de huidige buitengewone omstandigheden 
tijdelijk eenige bijzondere voorschriften te 
geven met betrekking tot de oplegging van 
krijgstuchtelijke en andere straffen aan vrij
willigers van de Binnenlandsche Strijd
krachten; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. L Onverminderd het bepaalde in 

de artikelen 39 en volgende der Wet op de 
Krijgstucht komt de bevoegdheid om de in 
de artikelen 30-32 dier wet vermelde straf
fen, met uitzondering van de straf van de 
verlaging, aan de onder hun bevelen dienen
de militairen op te leggen, mede toe aan de 
provinciale, gewestelijke, districts- , batal
jons- en compagnies-commandanten van de 
Binnenlandsche Strijdkrachten in den zin 
van Ons besluit van 5 September 1944 
(Staatsblad No. E 62), alsmede aan die 
plaatselijke en andere commandanten dezer 
Strijdkrachten, die daartoe uitdrukkelijk 
door den Bevelhebber der Nederlandsche 
Strijdkrachten zijn aangewezen. 

2. Bij ontstentenis of .afwezigheid van de 
in het eerste lid genoemde commandanten 
gaat de hun daarbij toegekende bevoegdheid 
over op dengene, die als waarnemend com
mandant is benoemd of aangesteld. 

2. Ongeacht den militairen rang, die de 
vrijwilligers bij de Binnenlandsche Strijd
krachten overigens mochten bezitten, wor
den deze vrijwilligers ter zake van feiten, 
begaan tijdens hun dienstverband bij die 
Strijdkrachten, gestraft: , 

1 °. peletons- en hoogere commandanten 
of daarmede gelijkgestelde vrijwilligers: als 
officieren; 

2 °. sectiecommandanten en daarmede 
gelijkgestelde vrijwilligers: als onderofficie
ren; 

3 °. de overige vrijwilligers: als mindere 
militairen. 

3. Dit besluit, ten· aanzien waarvan de 
bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede lid, 
van het Besluit op deq bijzonderen staat van 
beleg niet kan· worden uitgeoefend, treedt in 
werking op den dag zijner afkondiging. 

Onze Ministers van Justitie en van Oorlog 
zijn, ieder voor zooveel hen aangaat, belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Londen, den ren April 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van Justitie a.i., P. s. GERBRANDY. 

D.e Min. van Oorlog a.i., DE Boov. 
(Uitgeg. 1 April 1945.) 
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S. F 33, 

31 Maart 1945. BESLUlT,houdende ver
lenging van den termijn genoemd in ar
tikel 1, tweede lid, van het Besluit ont
binding landverraderlijke organisaties 
(Staatsblad 1944, No. E 102). 

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

Justitie van 13 Maart 1945, no. 652/G 20/AT; 
Overwegende, dat het in verb'and met de 

bijzondere omstandigheden noodzakelijk is, 
den termijn, genoemd in artikel 1, tweede lid, 
van het Besluit ontbinding landverraderlijke 
organisaties, te verlengen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
In artikel 1, tweede lid, van het Besluit 

ontbinding landverraderlijke organisaties 
wordt in plapts van de woorden: .,zes maan-. 
den", gelezen: .,achttien maanden". 

Onze Minister van Justitie is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en in wer
king treedt op den dag zijner afkondiging. 

Londen, den 3 1sten Maart 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van Justitie a.i., P. S. GERBRANDY. 

(Uitgeg . 6 April 1945.) 

s. l! 34. 

9 Maart 1945. BESLUIT, houdende ver
dere wijziging van het Koninklijk be
sluit van 4 Februari 1943 (Staatsblad 
1943, No. D 67), betreffende uitgifte 
van biljetten aan toonder. 

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

Financiën van 7 Maart 1945, No. 49635; 
Overwegende, dat het noodzakelijk is het 

bedrag, tot hetwelk Onze Minister van Fi
nanciën gemachtigd is biljetten aan toonder 
uit te geven, te verhoogen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het bedrag, tot hetwelk Onze Mi

nister van Financiën krachtens artikel 2 van 
Ons ,besluit van 4 Februari 1943, (Staatsblad 
No. D 67) werd gemachtigd biljetten aan 
toonder uit te geven, wordt verhoogd tot ten 
hoogse f 600,000,000. 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag volgende op dien zijner 
afkondiging. 

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

Londen, den 9den Maart 1945. 
WILHELMINA. 

De Min . van Financiën, HUYSMANS . 

(Uitgeg. 6 April 1945.) 

S. F 35. 

30 Maart 1945. BESLUIT, houdende rege
ling van de omrekening in Nederland
sche guldens van de in sterling geschie
dende uitgaven ten laste van 's Rijks 
Kas. 

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

Financiën van 29 Maart 1945, No. 50793; 
Overwegende, dat het noodzakelijk is de in 

sterling geschiedende uitgaven ten laste van 
's Rijks Kas om te rekenen in NederJandsche 
guldens op de basis van f 10.691 = ;J;, 1.0.0; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1, Met ingang van den eersten April 

1945 worden de in sterling geschiedende uit
gaven ten laste van 's Rijks kas in Neder
landsche guldens omgerekend op de basis van 
f 10.691 = ;J;. 1.0.0. 

2. De in sterling luidende duurtetoesla
gen of verblijfsvergoedingen, _ten laste van 
's Rijks kas aan burgerlijke ambtenaren en 
militairen buiten het Rijk in Europa toege
kend, worden voorzoover zij in het Vereenigd 
Koninkrijk worden uitbetaald, verhoogd met 
een bedrag, hetwelk gelijk is aan het bedrag, 
waarmede de in sterling omgerekende jaar
wedden en bezoldigingen van bedoelde amb
tenaren ten gevolge van de gewijzigde om
rekeningskoers worden verlaagd. 

3, Onze Minister van Financiën is ge
machtigd om, indien de gewijzigde omreke
ningskoers tot onbillijke of'ongewenschte uit
komsten mocht leiden, voor bijzo.ndere ge
vallen een van het bepaalde in de voorgaan
de artikelen afwijkende regeling te treffen. 

4. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag volgende op dien zijner 
afkondiging. 

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

Londen, den 3osten Maart 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van Financiën, HUYSMANS. 

(Uitgeg. 6 April 1945.) 

S. F 36. 

29 Maart 1945. BESLUIT, houdende ver
laging der opcenten op den tabaks
accijns. 

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

Financiën van 21 Maart ~945, No. 50370; 
Overwegende, dat het onder de huidige 

omstandigheden noodzakelijk is het bedrag 
aan opcenten geheven op den tabaksaccijns 
te verlagen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Artikel 5 der Tabakswet (Staats

blad 1g21, No. 712) wordt gelezen als volgt: 
1. De accijns bedraagt voor sigaren met 

dichtgewerkten kop, wegende per 1000 stuks 
3½ kilogram of meer, 20 ten honderd, voor 
andere sigaren 25 ten honderd, voor rook- en 
pruimtabak en snuif 30 ten honderd en voor 
sigaretten 50 ten honderd van den klein-
handelprijs. • 

2. Op den tabaksaccijns worden boven
dien 100 opcenten geheven. 

3. De wijze van berekening van den in 
het eerste lid bedoelden accijns wordt be
paald door Onzen Minister van Financiën. 

2. x. De opcenten gelden in den zin van 
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artikel 2 van de Tabakswet niet als deel van 
den kleinhandelsprijs; overigens gelden ook 
voor de opcenten de•bepalingen wan de Ta
bakswet niet als deel van den kleinhandels
prijs; overigens gelden ook voor de opcen
ten de bepalingen van de Tabakswet. De 
opcenten worden berekend over het accijns
bedrag, dat blijkens den op het tabakszegel 
vermelden kleinhandelsprijs verschuldigd is. 
Zij worden voldaan door middel van tabaks-
2.egels, welke ter voldoening van den accijns 
worden gebruikt, op welke zegels, behalve 
de kleinhandelsprijs, het aan opcenten ver
schuldigde bedrag wordt vermeld. Zij wor
den geheven in heele of halve centen; onder
deelen van een halven cent worden voor een 
halven cent gerekend. 

2. Als prijs in den zin van artikel 45, 
eerste en derde lid, van de Tabakswet geldt 
de met het bedrag van de opcenten vermeer
derde op het tabakszegel volgens artikel 7, 
derde lid, van de Tabakswet vermelde klein
handelsprijs. 

3. x. Onze Minister van Financiën geeft 
de voorschriften, welke voor de uitvoering 
van de verlaging van de opcenten ingevolge 
artikel 1 van dit besluit noodig zijn. , 

2. Voor den duur dat het Rijk in Europa 
geheel of ten deele krachtens het Besluit op 
den bijzonderen staat van beleg in dien staat 
verkeert, kan mede het militair gezag de in 
het voorgaande lid bedoelde bevoegdheid 
uitoefenen. 

~- Het militair gezag doet van de inge
volge het vorige lid gegeven voorschriften 
zoo spoedig mogelijk mededeeling aan On
zen Minister van Financiën. 

4. Degene, die de bij of krachtens dit be
sluit gegeven voorschriften overtreedt, wordt 
gestraft met een boete van ten hoogste dui
zend gulden. 

5. De artikelen 48, 6x en 77 tot en met 80 
van de Tabakswet gelden ook voor dit be
sluit en de daarop gegronde voorschriften. 

6. 1. Dit besluit, ten aanzien waarvan de 
bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede lid, 
van het Besluit op den_ bijzonderen staat van 
beleg, niet kan worden uitgeoefend, wordt 
geacht met ingang van den vijftienden Maart 
1945 in werking te zijn getreden. 

2. Behalve ten aanzien van begane straf
bare feiten worden de besluiten van 28 Fe
bruari 1941 (Verordeningenblad voor het be
zette Nederlandsche gebied, No. 53/1941) en 
van 20 Juli 1944 (Verordeningenblad voor 
het bèzette Nederlandsche gebied, No. 
44/1g44) geacht buiten werking te zijn ge
treden, voor zoover bet~eft het op den vijf
tienden Maart 1945 bevrijde grondgebied 
van het rijk in Europa, met ingang van dien 
datum en voor zoover betreft het overige 
gebied van het Rijk in Europa, naar gelang 
hetzelve door den vijand wordt ontruimd. 

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

Londen, den 29sten Maart 1945. 
WILHLMINA. 

De Min. van Financiën, HUYSMANS. 

(Uitge~. 6 April 1945). 
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S. F 3 7. 

39 Maart i945. BESLUIT, houdende na
dere regeling omtrent de uitbetaling in 
Nederland van coupons, behoorende bij 
schuldbekentenissen ten laste van den 
Staat. 

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

Financiën en van Justitie van 23 Maart 
.1945, No. 50455; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is de 
bij Ons besluit van 30 November 1944 
(Staatsblad, No. E 146) vastgestelde rege
len te herzien; 

Gelet op het bepaalde in Ons besluit van 
23 Augustus 1940 (Staatsblad, ,No. A u) en 
in artikel 71 van het Besluit herstel rechts
verkeer; 

Hebbe,n goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Tot den aanvang van den termijn, 

bedoeld in artikel 42, vijfde lid, van het Be
sluit herstel rechtsverkeer, kan de Neder
landsche Regeering de verschenen coupons 
van de hiervoor op grond van het bepaalde 
in artikel 2 in aanmerking komende schuld
bekentenissen ten laste van den Staat der 
Nederlanden overnemen, voorzoover deze 
schuldbekentenissen zich bevinden in het 
bevrijde gebied van het Rijk in Europa. 

2. 1. De coupons, waarvan de overname 
wordt gevraagd, moeten daartoe in het be
vrijde gebied van het Rijk in Europa worden 
aangeboden aan een agentschap, de Bijbank 
of de Hoofdbank van de Nederlandsche Bank 
en vergezeld gaan van een verklaring van 
een persoon wiens of een instelling welker 
naam is geplaatst op een lijst, opgemaakt 
hetzij door de registreerende instantie, be
doeld in het Vierde Hoofdstuk van het Be
sluit herstel rechtsverkeer, hetzij door de 
instantie, belast met de bijzondere taak om 
in het geheele in bijzonderen staat van beleg 
verkeerende gebied de bij dat besluit aan het 
militair gezag toegekende bevoegdheden uit 
te oefenen. 

2. De verklaring moet een opgave behel
zen van den naam, de woonplaats en de hoe
danigheid van den aanbieder, alsmede een 
specifieke omschrijving van de schuldbeken_ 
tenissen, . waarbij aangeboden coupons be
hooren, onder vermelding, dat 

1°. de schuldbekentenissen aan den per
soon of de instelling, die de verklaring heeft 
afgegeven, zijn vertoond; 

2°. aan dien persoon of die instelling uit 
eigen wetenschap bekend is, dan wel op 
deugdelijke wijze aannemelijk is gemaakt, 
dat datgene, door wien of te wiens behoeve 
de overname wordt gevraagd, zijn recht 

a. vóór 10 Mei 1940 heeft verkregen en 
sindsdien onafgebroken heeft behouden; dan 
wel 

b. na 9 Mei 1940 te goeder trouw onder be
zwarenden titel heeft verkregen en sindsdien 
onafgebroken heeft behouden; dan wel 

c . na Q Mei 1940 te goeder trouw om niet 
heeft verkregen en mede bekend is of aan
nemelijk is gemaakt, dat hij het recht on-
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middellijk dan wel middellijk tengevolge van 
een onafgebroken reeks van overdrachten te 
goeder trouw, afleidt van een rechtsvoorgan
ger, die het recht te goeder trouw onder be
zwarende titel had verkregen; 
zulks met een korte opgave van de redenen 
van wetenschap of van de wijze, waarop het 
bestaan dier feij:en aannemelijk is gemaakt, 
en met dien vérstande, dat ten aanzien van 
de vaststelling van goede trouw het bepaal
de in artikel 32 van het Besluit herstel 
r~cht~verkeer van overeenkomstige_ toepas
smg ,s; 

3°. dat aanvankelijk niet is gebleken van 
bezwaren tegen de overname der coupons op 
grond van de bepalingen van het' Besluit 
Vijandelijk Vermogen. 

3. De coupons·, ten aanzien waarvan aan 
het bepaalde in artikel 2 is voldaan, worden 
door de agentschappen, de Bijbank of de 
Hoofdbank van de Nederlandsche Bank na
mens de Nederlandsche Regeering overge
nomen tegen de nominale waarde. 

4. 1. Dit besluit, ten aanzien waarvan de 
bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede 
lid, van het Besluit op den bijzonderen staat 
van beleg niet kan worden uitgeoefend, 
treedt in werking met ingang van den dag, 
volgende op dien zijner afkondiging. 

2. Met ingang van den dag, waarop dit 
besluit in werking treedt, wordt Ons besluit 
van 30 November 1944 (Staatsblad No. E 
146) ingetrokken. 

Onze Ministers van Financiën en van 
Justitie zijn, ieder voor zoover hem betreft, 
belast met de uitvoering van dit besluit dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. ' 

Londen, den 3osten Maart 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Financiën, HUYSMANS. 

De Min. van justitie a.i., P . S . GERBRANDY. 

(Uitgeg. 6 April z945.) 

S. F 38. 

24 Februari 1945. BESLUIT, betreffende 
de bezoldiging van Rijkspersoneel, dat 
als oorlogsvrij_williger in militairen dienst 
is getreden. 

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

Algemeene Zaken van 20 Februari 1945, Nr. 
525; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, dat 
het Rijkspersoneel dat als oorlogsvrijwilliger 
in militairen dienst is getreden, gedurende 
de periode van de eerste oefening gedurende 
30 dagen het aan zijn ambt of betrekking 
verbonden bezoldiging geniet en ook hetgeen 
deze meer bedraagt dan zijn militaire be-
looning; . • 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Voor de toepassing van dit besluit 

wordt verstaan onder: 
"ambtenaar": de ambtenaar, op wien het 

Algemeen Rijks-ambtenaren-reglement van 
toepassing is; 
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"arbeidscontractant": het personeel, dat 
door het Rijk op arbeidsovereenkomst in 
dienst is genomen en waarop het Arbeids
overeenkomstenbesluit van toepassing is . 

2, Het bepaalde in het tweede en derde 
lid van artikel 19 van het Algemeen Rijks
ambtenaren-reglement alsmede het bepaalde 
in het tweede en derde lid van ar tikel· 1 7 en 
in artikel 19 vm-i het Arbeidsovereenkom
stenbesluit wordt ten aanzien van den amb
tenaar of arbeidscontractant, die als oorlogs
vrij williger in militairen dienst is getreden, 
buiten toepassing gelaten tot aan het tijd
stip, waarop de jaarklasse, waartoe de be
trokken ambtenaar of arbeidscontractant be
hoort, tot het verrichten van verplichten mi
litairen dienst onder de wapenen wordt_ ge
roepen. 

3. Dit besluit wordt geacht in werking te 
zijn getreden met inga·ng van 4 November 
1944. 

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

Londen, den 24sten Februari 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van Binnenl. Zaken, BEEL. 
(Uitgeg. 6 April 1945.) 

S. F 39. 

30 Maart 1945. BESLUIT, houdende tij-
delijke opheffing van de onvereenig
baarheid van het burgemeesterschap 
met militairen dienst (aanvulling van 
het Koninklijk besluit van 4 Januari 
1945 (Staatsblad 1945, No. F 2). 

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

Binnenlandsche Zaken en van Oorlog van 17 
Maart 1q45, No. Afd. B.B. B No. 6-1/5037. 
Overwegende, dat het noodzakelijk is, in af
wijking van het 1;,epaalde bij artikel 70 der 
gemeentewet tijdelijk de onvereenigbaarheid 
van het burgemeesterschap met militairen 
dienst op te heffen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Ons besluit van 4 Januari 

(Staatsblad, No. F 2) , regelende de moge
lijkheid van de benoeming van burge
meesters tot militair commissaris, wordt als 
volgt aangevuld: 

Na · artikel 3 wordt een nieuw artikel in
gevoegd, luidende: 

"Art. 3a. 1. In afwijking van het bepaalde 
bij artikel 70 der gemeentewet kan , op ver
zoek van Onzen Minister van Oorlog, door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
voor een in de desbetreffende beschikking te 
bepalen termijn aan een burgemeester toe
stemming worden verleend, een andere mili
taire functie, dan die, bedoeld in artikel 1 
van dit besluit te aanvaarden. 

2. De artikelen 2 en 3 van dit besluit zijn 
te dezen van overeenkomstige toepassing." 

Onze Ministers van Binnenlandsche Za
ken en van Oorlog zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van 
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dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

Londen, den 3osten Maart 1945. 

WILHELMINA. 
De Mi,;. van Binnen/. Zaken, BEEL. 

De Minister van Oorlog, J. DE QUAY. 

(Uitgeg. 9 April 1945). 

S. F 40. 

30 Maart 1945. BESLUIT, betreffende het 
tarief voor officieele publicatiën en de 

. • uitgifte van de Nederlandsche Staats
courant 

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

Binnenlandsche Zaken en van Justitie van 
17 Maart 1945, Afdeeling II, No. 671/K 46; 

Overwegende, dat het in de thans heer
schende bijzondere omstandigheden. noodza
kelijk is , dat kan worden afgeweken van het 
tarief voor de verkrijgbaarstelling van druk
werken behoorende tot de officieel door de 
Regeering uit te geven publicatiën, alsmede 
van de bestaande bepalingen ten aanzien van 
de uitgifte van de Nederl. Staatscourant; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Onzen Minister van Justitie te machtigen, 

wanneer zulks naar zijn oordeel in de thans 
heerschende bijzondere omstandigheden 
noodzakelijk is, bij beschikking tijdelijk af 
te wijken van 

1. hét tarief laatstelijk vastgesteld bij 
Ons besluit van IO Februari 1937 (Staats
blad, No. 381); 

2. van het bepaalde in het Koninklijk be
sluit van 18 December 1813, No. 6, betref
fende de uitgifte van de Nederlandsche 
Staatscourant. 

Onze voornoemde Ministers zijn belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad en in de Neder/andsche 
Staatscourant zal worden geplaatst, in wer- • 
king zal treden op den dag volgende op dien 
van zijn plaatsing in het Staatsblad en in af
schrift zal worden gezonden aan de Buiten.: 
gewone Algemeene Rekenkamer. 

Londen, den 3osten Maart 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Binnen!. Zaken, BEEL. 
De Min. van Justitie a.i., P. s. GERBRANDY. 

(Uitgeg. 9 April 1945). 

s. 1-' 41. ., 
30 Maart 1945. BESLUIT, houdende een 

toevoeging aan de lijst A, bedoeld in ar
tikel 16 van het Besluit bezettingsmaat
regelen (Staatsblad 1944, No. E 93). 

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

Justitie, van Binnenlandsche Zaken en van 
Sociale Zaken van 2 Maart 1945, No. 552/G. 
20 (U); ' 

Gelet op artikel 28 van het Besluit bezet
tingsmaatregelen; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
Eenig artikel. Op de lijst A , bedoeld in 

Artikel 16 van het Besluit bezettingsmaat
regelen, wordt oader het hoofd "Verordenin
genblad 1g42" na "75" ingevoegd "137". 

Onze Ministers van Justitie, van Binnen
landsche Zaken en van Sociale Zaken zijn 
belast met de uitvoering° van dit besluit dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Londen, den 3osten Maart 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Justitie a.i., P . s. GERBRANDY. 

De Min. van Binnen/. Zaken, BEEL. 

De Min. van Soc. Z. , F. C. M. WIJFFELS. 

(Uitgeg. 9 April z945). 

s. }' 42. 

s April z945. BESLUIT, houdende toeken
ning van een beperkte strafbevoegdheid 
aan bepaalde Britsche militaire autori
teiten ten opzichte van bepaalde Neder
landsche militairen. 

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

Oorlog van 3 April 1945, Afdeeling I C, 
no. 28; 

Overwegende, dat het groote aantal, voor 
de Exp. Macht bestemde militairen der Kon. 
Landmacht, hetwelk bij onderdeelen van het 
Britsche leger in het Ver. Koninlfrijk zijn 
opleiding ontvangt, het noodzakelijk maakt, 
dat aan de Britsche militaire autoriteiten, 
onder wier bevelen deze militairen staan, 
een beperkte strafbevoegdheid wordt toege
kend; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Militairen van de Koninklijke 

Landmacht beneden den rang van sergeant
majoor, die zijn ingedeeld of gedetacheerd 

• , bij onderdeelen van het Britsche leger in het 
Vereenigd Koninkri}k, kunnen, terzake van 
door hen begane krijgstuchtelijke vergrijpen, 
door de Britsche militaire autoriteiten, onder 
wier bevelen zij dienen, worden gestraft met: 

A. sergeanten, korporaals en soldaten der 
1ste klasse : 

re. waarschuwing; 
2e. berisping; 
3e. ernstige berisping; 
B. Soldaten:-
re. waarschuwing; 
2e. extra wacht- of piketdienst; 
3e. Licht arrest yan ten hoogste 14 dagen. 
2. De bevoegdheid om de in Artikel 1 

vermelde straffen aan de onder zijn bevelen 
staande Nederlandsche militairen op te leg
gen, komt toe aan de, krachtens "The King's 
Regulations for the Army and the Roval 
Army Reserve" 1940, paras 585, 587 (b), 
590, 592 , tot straffen bevoegde Britsche 
meerderen. 

3. De krijgstuchtelijk gestrafte kan over 
een strafoplegging krachtens dit besluit, geen 
beklag doen. 

4. 'Aan de door de in Artikel 2 bedoelde 

32 

Britsche meerderen aan Nederlandsche mili
tairen op te leggen straffen, wordt niet de 'in 
"The King's Regulations" of in de "British 
Pay Warant" voorziene geheele of gedeelte
lijke inhouding van jaarwetlde of soldij ver
J:>onden. 

5. .Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag volgende op dien zijner 
plaatsing in het Staatsblad.• · 

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

Londen, den 5den April 1945. 

WILHELMINA. 
De Minister van Oorlog, J. DE QuAY. 

(Uitgeg. I4 April z945). 

s. 1'' 43. 

z2 April z945. BESLUIT, houdende wijzi
ging van het Besluit Tijdelijke Voor
ziening Bestuur Provinciën en Gemeen
ten (Staatsblad 1944, No. E 86). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers voor Algemeene Oorlogvoe
ring van het Koninkrijk en van Binn. Zaken 
van 10 April 1945, Afd. B.B., No. B. 1-1-514; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is, een 
regeling te treffen nopens de benoeming van 
leden van het college van burgemeester en 
wethouders en van het college van Gedepu
teerde S•aten totdat deze weder op de bij 
de wet voorgeschreven wijze kunnen worden 
benoemd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. l. In het Besluit Tijdelijke Voorzie

ning Bestuur Provinciën en Gemeenten, 
worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

a. Artikel 4, eerste lid wordt als volgt 
geTuzen: 

,,r. Totdat de raad wethouders heeft be
noemd, bestaat het college van burgemees
ters en wethouders in de gemeente uit den 
burgemeester of dengene, 'die hem vervangt, 
degenen, die op IO Mei 1940 wethouders 
waren, voor zoover zij niet op of na dien 'da
tum lid, sympatiseerend lid of begunstiger 
van een nationaal-socialistische of fascisti
sche organisatie waren, noch op hen het be
paalde in de volgende leden van dit artikel 
wordt toegepast, alsmede uit hen, die door 
burgemeester en wethouders gehoord, tot lid 
van dat cÓllege worden benoemd". 

b. Artikel 9, eerste lid, wordt als volgt 
gelezen: 

,,r. Totdat de provinciale Staten de le
den van het college van Gedeputeerde Sta
,ten hebben benoemd, bestaat het college van 
Gedeputeerde Staten uit Onzen Commissa
ris in de provincie of dengene, die hem ver
vangt, degenen, die op 10 Mei 1940 leden 
v an het college van Gedeputeerde Staten 
waren , voor zoover zij niet op of na dien da
tum lid, sympatiseerend lid of begunstiger 
van een nationaal-socialistische of fascisti
sche organisatie waren, noch op hen !;,.et be-
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paalde in de volgende leden van dit artikel 
wordt toegepast, alsmed!! uit hen, die door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Onzen commissaris in de provincie gehoord, 
tot lid van het college van Gedeputeerde 
Staten worden benoemd". 

2. Dit besluit, ten aanzien waarvan de 
bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede 
lid, van het Besluit op den bijzonderen staat 
van beleg, niet kan worden uitgeoefend, 
treedt in ..;,erking met ingang van den dag 
zijner afkondiging. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is b~last met de uitvoering van dit besluit, 
dat m het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Londen, den 12den April 1945. 

WILHELMINA. 
lle Minister voor Alg. Oorlogvoering van het 

Koninkrijk, P . S. GERBRANDY. 

De Min. van Binnenl. Zaken, BEEL. 
(Uitgeg. r4 April r945). 

s. 1'' 44. 

r2 April 19~5. BESLUIT, houdende in
trekking van het Besluit Tijdelijke 
Voorziening Provinciale Staten en Ge
meenteraden (Staatsblad J944, No. E 
n9). 

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

Algemeene Oorlogvoering van het Konink
rijk, en van Binnenlandsche Zaken van 10 
April 1945, Afd. B.B., No. B. 1-2-5113; 

Overwegende, dat het in verband met de 
gewijzigde omstandigheden wenschelijk is 
met betrekking tot de gemeenteraden andere 
regelen te stellen, dan die, welke bij Ons be
sluit van 18 September 1944 (Staatsblad 
No. E. n9) zijn gegeven, en nader te over~ 
wegen welke regelen ten aanzien van de Pro
vinciale Staten dienen te worden gegeven; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Ons besluit van 18 September 

1944 (Staatsblad, No. E. r19) houdenc'e vasL 
stelling van het B·esluit Tijdelijke Voorzie
ning Provinciale Staten en Gemeenteraden 
wordt ingetrokken. 

2. Dit besluit, ten aanzien waarvan de 
bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede lid, 
van het Besluit op den bijzonderen staat van 
beleg niet kan worden uitgeoefend, treedt in 
werking met ingang van den dag zijner af
kondiging. 

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

Londen, den 12den April 1945. 

WILHELMINA. 
De Minister voor Alg. Oorlogvoering van het 

Koninkrijk, P. S. GERBRANDY. 

De Min. van Binnenl. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. 14 April 1945.) 

L. & S . 1943 

1945 

s. f' 45. 

12 April r945. BESLUIT, houdende vast
stelling van het Besluit Tijdelijke Voor
ziening Gemeenteragen. 

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

Algemeene Oorlogvoering van het Ko
ninkrijk, Voorzitter van den Raad van Mi
nisters en van Binnenlandsche Zaken van 1o 
April 1945, Afd. B.B. No. B . 1-2-5113; 

Overwegende, dat ingevolge Ons besluit 
van 31 Juli 1944 (Staatsblad No. E 60) na
dere regelen dienen te worden gesteld om
trent de voorloopige voorziening in de ver
tegenwoordigende lichamen en in het bestuur 
van de gemeenten; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Tot het tijdstip, waarop de ge

meenteraden weder op de bij de wet voor
geschreve!} wijze zullen zijn samengesteld 
oefenen tijdelijke gemeenteraden, waarva~ 
de samenstelling en inrichting i~ de volgen
d~ artik~len _zijn omschreven, de bevoegdheid 
mt, als m die artikelen bepaalq. 

2. r. De raàd bestaat uit het aantal le
den, aangegeven in artikel s der gemeente
wet. • 

:i. Voor de toepassing van het eerste lid 
wordt de bevolking eener gemeente geacht 
te bestaan uit het aantal inwoners overeen
komstig de laatstelijk door het Centraal Bû
reau voor de Statistiek gepubliceerde gege
vens betre_ffende de bevolkingscijfers. 

.. ,. De leden worden gekozen door het 
kiescollege, bedoeld in artikel 3, uit hen, die 
geacht worden het vertrouwen van de inwo
ners der gemeente tijdens de vijandelijke be
zétting te hebben behouden of verkregen. 

4. Onze Minister van Binnenlandsche 
Zaken bepaalt, in welke gemeenten een ver
kiezing zal plaats vinden. Hij stelt den da
tum vast vóór welken de verkiezing in die 
gemeenten moet zijn geschied. 

5. Tot lid van den raad kunnen alleen 
worden gekozen zij, die krachtens het besluit 
bevolkingsboekhouding, Staatsblad 1936, No. 
342, in het bevolkingsregister der gemeente 
zijn of behooren te worden opgenomen en 
d ie Nederlander of door de wet als Neder
landsch onderdaan erkend zijn, den ouder
dom van drie en twintig jaar vervuld heb
ben, niet van de verkiesbaarheid ontzet zijn, 
noch van de uitoefening van het kiesrecht 
zijn uitgesloten krachtens het in artikel 3 der 
kieswet bepaalde, met uitzondering van ge-
rechtelijke vrijheidsberooving en veroordee
ling tot een vrijheidsstraf anders dan wegens 
bedelarij of landlooperij of wegens een feit 
waaruit openbare dronkenschap blijkt. ' 

3. r. Het aantal leden van het kiescollege\ 
bedraagt het drievoud van het aantal leden 
van den raad, bedoeld in het eerste lid van 
artikel 2. 

2. De leden van het kiescollege worden 
vóór een door Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken te bepalen datum door On
zen commissaris in de provincie, na kennis
neming van een door den burgemeester op-
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gemaakte aanbeveling, benoemd uit hen, die 
voldoen aan de vereischten voor Het lidmaat
schap van den raad, vermeld in het vijfde 
lid van artikel 2 en geacht kunnen worden 
het vertrouwen van de bevolking tijdens" de 
vijandelijke bezetting te hebben behouden 
of verkregen. 

3. Bij het opstellen van de in het vorige 
lid bedoelde aanbeveling doet de burge
meester zich voorlichten door een door hem 
aan te wijzen commissie van tenminste drie 
vertrouwensmannen uit de inwoners der ge
meente. 

4. De burgemeester zendt de aanbeveling 
in binnen een door Onzen commissaris in de 
provincie te bepalen termijn. 

5. Onze commissaris doet zich, voordat 
hij tot benoeming, bedoeld in het tweede lid, 
overgaat, voorlichten door een commissie, 
bestaande uit vijf leden, welke door hem, 
onder goedkeuring van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken, worden aangewezen. 

6. Bij het benoemen van het kiescollege 
en het samenstellen der aanbeveling, bedoeld 
in het derde lid, wordt er naar gestreefd, dat 
de voornaamste geestelijke en maatschappe
lijke stroomingen in de gemeente daarin naar 
evenredigheid vertegenwoordigd zijn. 

4. Onze Minister van Binnenlandsche Za
ken geeft met betrekking tot de wijze van de 
verkiezing van de leden van den raad na
dere voorschriften, waarbij hij zooveel mo
gelijk de beginselen volgt, welke ten aanzien 
van deze verkiezing in de Kief:wet zijn neer
gelegd. 

5. De burgemeester geeft den tot lïd van 
den raad benoemde binnen drie dagen na het 
vaststellen van den uitslag der verkiezing te
gen gedagteekend ontvangbewijs kennis van 
zijn benoeming. D eze kennisgeving strekt 
den benoemde tot geloofsbrief. 

6. z. Binnen twee weken na ontvangst 
van de in artikel s bedoelde kennisgeving 
zendt de benoemde aan den burgemeester 
mededeeling, of hij de benoeming aanneemt. 
Hij wordt, laat hij dien tijd zonder deze me
dedeeling voorbijgaan, geacht de benoeming 
niet aan te nemen. Inzending van den ge
loofsbrief met inachtneming van het be
paalde in artikel 8, tweede lid, wordt tevens 
aangemerkt als mededé°eling van aanneming 
van de benoeming. 

2. De burgemeester geeft van de ont
vangst van deze m ededeeling een gedagtee
kend ontvangbewijs af. 

7. r. Wanneer een benoemde zijn benoe
ming niet aanneemt verklaart de burgemees
ter bij een door hem te nemen met redenen 
omkleed besluit, binnen twee dagen na de 
ontvangst van dit bericht in plaats van hem, 
die de benoeming niet heeft aangenomen, 
benoemd den candidaat, die-voorkomt op 'de 
lij st, waarop hij, die de benoeming niet heeft 
aangenomen, is gekozen, en die voor benoe
ming in aanmerking komt, naar de volgorde 
der candidaten op de lijst. Daarbij wordt 
buiten rekening gelaten de naam van den 
candidaat die is overleden, die lid van den 
raad is of als zoodanig benoemd is verklaard, 
terwijl over zijn toelating als lid nog niet is 
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. beslist, of van wien door den burgemeester 
eene schriftelijke mededeeling is ontvangen, 
dat hij voor benoeming niet in aanmerking 
wenscht te komen, alsmede, in de gevallen, 
waarin een candidaat benoemd verklaard 
werd ter vervulling van eene plaats krach
tens het bepaalde in de artikelen 10 en 13, 
zevende lid, de nàam van het uitvallend lid 
of van den niet toegelatene. 

2. Indien ook de candidaat, die benoemd 
verklaard is in de plaats van hem, die zijn 
benoeming niet heeft aangenomen, de be
noeming niet aanneemt, wordt mede buiten 
rekening gelaten de naam van den eerstbe
noemden candidaat, en, bij verdere toepas
sing van het vorige lid, bovendien de naam 
van iederen volgenden benoemden candidaat, 
die blijkens schriftelijke mededeeling zijn be
noeming niet heeft aangenomen. " 

8. 1. De tot lid van den raad bènoemde 
legt nevens zijn geloofsbrief aan burge
meester en wethouders over een door hem 
onderteekende verklaring, vermeldende alle 
openba,re betrekkingen en alle betrekkingen 
in dienst der gemeente op arbeidsovereen
komst naar burgerlijk recht, die hij of zijn 
eçhtgenoot bekleedt. 

2. De geloofsbrief moet door den be
noemde binnen twee weken na de dagteeke
ning van de kennisgeving, bedoeld in artikel 
s, bij burgemeester en wethouders worden 
ingeleverd. 

:-i. Is de geloofsbrief niet binnen dien ter
mijn ingeleverd dan wordt de plaats geacht 
op den eersten dag na afloop van dien ter
miin opnieuw te zijn opengevallen. 

9. 1. De leden van den raad kunnen te 
allen tijde hun ontslag nemen. 

Het wordt door hen ingezonden aan den 
raad. 

2. Zij, die hun ontslag hebben ingezon
den, blijven leden van den raad, totdat de 
goedkeuririg van de geloofsbrieven hunner 
opvolgers onherroepelijk zal zijn geworden . 

10. r. Onverminderd het bepaalde in de 
artikelen 7 en 13, zevende lid, wordt, wan
neer een plaats in den raap openvalt, behou
dens het bepaalde in artikel n , zevende lid, 
en artikel 12, vijfde lid, binnen acht dagen, 
nadat dit ter kennis van den burgemeest0r is 
gekomen door dezen bii een door hem te ne
men besluit ter vervulling v~n de plaats, be
noemd verklaard de candidaat die voorkomt 
op de lijst, waarop het uitvallend lid is ge
kozen, en die voor benoeming in aanmerking 
komt, naa r de volgorde der candidaten op 
de lijst. 

2. Artikel 7, eerste lid, tweede volzin is 
van toepassing. , 

11. 1. Op de leden van den raad zijn de 
artikelen 23 tot en met 26, 45, 51-53 en 64 
der gemeentewet van toepassing. 

2. Een lid van den raad, van wien na zijn 
toelating bl,;ikt, dat hii een der in artikel 2, 

vijfde lid , vermelde vereischten niet bezit, of 
die een der in artikel 25 der gemeentewet 
uitgesloten betrekkingen vervult of aan
neemt, houdt OP. lid te zi jn . Hij geeft hier
van kennis aan den raad, met vermelding 
der reden. 
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3. Indien de in het tweede lid bedoelde 
kennisgeving niet is gedaan, doch burge
meester en wethouders van oordeel zijn, dat 
een der aldaar omschreven gevallen zich 
voordoet, waarschuwen zij den belangheb
bende. 

4. Het staat dezen vrij, de zaak acht da
gen daarna aan den raad te onderwerpen. Op 
's raadsbeslissing, die terstond aan Onzen 
commissaris in de provincie wordt medege
deeld, is dan artikel 13 , derde tot zesde lid, ' 
van toepassing. 

5. Onze commissaris in de provincie kan 
ambtshalve, na het betrokken raadslid en 
burgemeester en wethouders te hebben· ge
hoord, de waarschuwing doen in het derde 
lid bedoeld. Hij geeft hiervan tegelijkertijd 
kennis aan den raad. • 

6. De raad of de belanghebbende kan ge
durende veertien dagen, te rekenen van de 
dagteekening van de verzending der waar
schuwing van Onzen commissaris in de pro
vincie, bij Ons in beroep komen. Daarbij 
geldf de bepaling van artikel 13, zesde lid. 

7. De voorzi'ë_ning overeenkomstig artikel 
10, in de opengevallen plaats geschiedt bin
I\en veertien dagen, nadat de termijn, gesteld 
in het vierde of in het zesde lid, is verstre
ken, of, is de zaak aan den raad of aan Ons 
onderworpen, binnen een maand, nadat de 
einduitspraak ter kennis is gekomen van den 
burgemeester. 

12. 1. Die met artikel 26 der gemeente
wet in strijd handelt, kan in zijn betrekking 
worden geschorst door den raad. 

2. Deze onderwerpt het geval onmiddel
lijk aan Onzen commissaris in de provincie, 
die, na den geschorste in de gelegenheid te 
hebben gesteld, zich mondeling te verdedi
gen, hem van zijn lidmaatschap vervallen 
verklaren kan. Indien hij daartoe geen aan
leiding vindt, heft hij de schorsing op. Zijn 
beslissing wordt t erstond aan den belang
hebbende en den raad medegedeeld. 

-~- Onze commissaris in de prov,incie kan 
ambtshalve het raadslid ten aanzien van het
welk is gebleken, dat het niet voldoet aan 
den eisch, gesteld in artikel 2, derde lid, of 
dat met artik,el 26 der gemeentewet in strijd 
handelt, na het in de gelegenheid te hebben 
gesteld zich mondeling te verdedigen, van 
zijn lidmaatschap vervallen verklaren. 

4. De raad of de belanghebbende kan, 
gedurende veertien dagen, te rekenen van de 
dagteekening van de verzending der uit
spraak van Onzen èommissaris in de provin
cie hiervan bij Ons in beroep komen. Daarbij 
geldt de bepaling van artikel 13, zesde lid. 

5. De voorziening overeenkomstig artikel 
10, in de plaats van hem, die van het lid
maatschap is vervallen verklaard, geschiedt 
binnen een maand, nadat de einduitspraak 
ter kennis is gekomen van den burge
meester. 

6. De van zijn lidmaatschap vervallen 
verklaarde is niet meer tot lid van den tij
deliiken raAd benoembaar. 

13. x. Burgemeester en wethouders on
derzoeken onverwijld de geloofsbrieven der 
nieuw inkomende leden en beslissen de ge-
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schillen, welke aangaande die geloofsbrieven 
oprijzen. Het onderzoek der geloofsbrieven 
strekt zich niet uit tot de geldigheid van de 
lijsten van candidaten of tot punten rakende 
de geldigheid der stemming. 

2 . Van elke genomen beslissing wordt 
terstond kennis gegeven aan Onzen commis
saris in de provincie en aan den benoemde. 
De niet toegelatene word~ met de redenen 
der beslissing bekend gemaakt. 

.3· Gedurende acht dagen, te rekenen van 
den dag, waarop burgemeester en wethou
ders beslist hebben, staat het vrij aan den 
niet toegelatene, alsmede aan den burge
meester, tegen de beslissing schriftelijk be
zwaar in te dienen bij Onzen commissaris in 
de provincie. 

4. Deze doet binnen veertien dagen na 
den in het vorige lid bepaalden tijd uit
spraak, die, met redenen omkleed, terstond 
wordt medegedeeld aan burgemeester en 
wethouders en aan den niet toegelatene. 

5. Burgemeester en wethouders of de niet 
toegelatene, die in de uitspraak van Onzen 
commissaris in de provincie niet berusten, 
kunnen gedurende veertien dagen, te reke
nen van de dagteekening van de verzending 
der uitspraak van Onzen commissaris in de 
provincie hiervan bij Ons in beroep komen. 

6. On,te beslissing, zoo spoedig mogelijk, 
nadat het beroep is gedaan bij een met re
denen omkleed besluit te nemen, wordt aan 
Onzen commi5saris in de provincie gezonden, 
die voo:r de ,,itvo{êring zorgt. 

7. Indien een benoemde niet \vordt toe
gelaten op grond, dat hij niet voldoet aan de 
vereischten voor het lidmaatschap of op 
grond van artikel 24 der gemeentewet, wordt 
door den burgemeester bij eèn door hem te 
nemen met redenen omkleed, besluit, binnen 
een maand, nadat de einduitspraak te zijner 
kennis is gekomen, in de plaats van den niet 
toegelatene benoemd vei klaard de candidaat, 
die voorkomt op de lijst, waarop de niet-toe
gelatene is gekozen ên die voor benoeming 
in aanmerking komt naar de volgorde der 
candidateq op de lijst. Artikel 7, eerste lid, 
tweede volzin en derde lid, is van toepassing. 

14. 1 , De eerste verl!:iezing van wethou
ders geschiedt binnen één maand nadat de 
raadsleden als zoodanig zijn toegelaten. 

2. De zitting hebbende wethouders tre
den voor zoover zij niet herkozen worden af, 
zoodra de ingevolge het eerste lid gekozen 
wethouders allen hun benoeming hebben 
aangenomen. 

3. De artikelen 86" en 90 tot en met xo.1 
der. gemeentewet zijn op de wethouders van 
toepassing. ' 

15. x. Behoudens het bepaalde in het 
tweede en derde lid van dit artikel oefent de 
raad de bevoegdheden uit, welke hem bij of 
kra<11tens de wet zijn toegekend. 

2. Burgemeester en wethouders oefenen 
de bevoegdheden uit, welke aan den raad 
zijn toegekend in de artikelen 170-178, 181 
en 18.~ der gemeentewet, met dien verstande, 
dat de bevoegdheid tot het aangaan van geld
leeningen - andere dan kasgeldleeningen - en 
die, bedoeld in artikel 175 der gemeentewet, 
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alleen door burgemeester en wethouders wor
den uitgeoefend, voor zoover daartoe de 
noodige gelden op de begrooting zijn uitge
trokken. 

3. De medewerking, welke ter uitvoering 
van wetten, van algemeene maatregelen van 
bestuur en van provinciale reglementen en 
verordeningen van den raad wordt gevor
derd, wordt door burgemeester en wethou
ders verleend, voor zooveel dit door Onzen 
commissaris in de provincie wordt bepaald. 
Het desbetreffend besluit van Onzen com
missaris, alsmede het besluit tot wijziging of 
iny-ekking daarvan, is aan de goedkeuring 
van Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken onderworpen. 

4. Wanneer de raad weigert uiJ:gaven 
voortvloeiende uit de besluiten, welke bur
gemeester en wethouders krachtens het be
paalde in de voorgaande leden van dit artikel 
hebben genomen, op de begrooting van uit
gaven te brengen kan zulks door Gedepu
teerde Staten geschieden. Het bepaalde in 
het tweede lid van artikel 247 der gemeente
wet is te dezen van toepassing. 

16. Dit besluit, ten aanzien waarvan de 
bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede 
lid, van het Besluit op den bijzonderen staat 
van beleg niet kan worden uitgeoefend, kan 
worden aangehaald als "Besluit". Tijdelijke 
Voorziening Gemeenteraden" en treedt in 
werking met ingang van den dag zijner af
kondiging. 

Or.ze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit b esluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Londen, den 12den April 1945. 
WILHELMINA. 

De Minister voor Alg. Oorlogvoering van het 
Koninkrijk, P . S. GERBRANDY. 

De Min. van Binnenl. Zaken, j3EEL. 

(Uitgeg. 14 April 1945.) 

S . . F 46. 

12 April 1945. BESLUIT, houdende vast
stelling van het Besluit hervatting exe
cutie van straffen. 

W ij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Justitie van 6 April 1945, No. 843/G 20 (g); 
Overwegende, dat het noodzakelijk is, een 

regeling te treffen, waardoor alsnog de exe
cutie zal kunnen plaats vinden of worden 
hervat van sommige straffen, waarvan de 
uitvoering krachtens het bepaalde in het 
Beslui t staking executie van straffen is ge
staakt, en waardoor alsnog vervolging moge
lijk gemaakt zal worden van sommige feiten, 
welke tijdens de bezetting van het R ijk in 
Europa· zijn gepleegd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. 1. De executie van straffen in 

den zin van Ons besluit van 17 September 
1944 (Staatsblad No. E 96), welke krach
tens het bepaalde in dat besluit is gestaakt, 
kan alsnog plaats vinden of worden hervat, 
indien de straf of het niet uitgevoerde ge-
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deelte der straf tenminste drie maanden ge
vangenisstraf of hechtenis, dan wel geld
boete van ten minste vijfhonderd gulden be-
draagt. . 

2. De in het eerste lid bedoelde executie 
geschiedt slechts op rechterlijk bevel. Zoo
danig bevel wordt niet gegeven dan na een 
met redenen omkleede vordei-ing van het 
openbaar ministerie. 

3. Bevoegd tot het geven van het bevel 
is de rechter, die de straf heeft opgelegd. In
dien die rechter niet meer bestaat, is be
voegd, 

indien de straf is opgelegd door een econo
mischen rechter, de in artikel 5 van het Be
sluit berechting economische delicten be
doelde politierechter ter standplaats van den 
e'ionomischen rechter, die de straf heeft op
gelegp, 

indien de straf is opgelegd door het Eco
nomische Gerechtshof, het Gerechtshof bin
nen wiens rechtsgebied de zaak in eersten 
aanleg is berecht, 

in andere gevallen, de arrondissements
rechtbank van den zetel van den rechter, die 
de straf heeft opgelegd. ' 

4. D e rechter geeft zoodanig bevel slechts, 
indien hij overtuigd is, dat de uitvoering der 
straf onder de omstandigheden, bestaande 
ten tijde van het bevel, gerechtvaardigd en 
wenschelijk is. 

5. De rechter kan bepalen, dat de straf 
wordt verminderd. 

6. Op straffe van niet-ontvankelijkheid 
moet de in het tweede lid bedoelde vorde
ring door het openbaar ministerie worden 
ingediend binnen een jaar na het in werking 
treden van dit besluit of binnen een jaar , 
nadat de zetel van het gerecht, waarbij de 
vordering wordt ingediend, door den vijan d 
is ontruimd. 

2. 't . Het bepaalde in de artikelen 14i, 
tweede tot en met vijfde lid, 14j, tweede tot 
en met vijfde lid, r4k, derde lid, en 141 van 
het Wetboek van Strafrecht is op de behan
deling van overeenkomstige toepassing. 

2. I:Iet onderzoek vindt plaats ter open
bare terechtzitting, tenzij de rechter, overeen
komstig het bepaalde in artikel 273 van het 
Wetboek van Strafvordering, de sluiting der 
deuren mocht gelasten. 

3. De beslissingen zijn met redenen om
kleed; zij zijn niet aan eenig rechtsmiddel 
onderworpen. 

3. Aan hc;,t slot van a rtikel 2 van het Be
sluit staking executie van straffen wordt de 
punt vervangen door een komma en daarna 
gelezen: 

"tenzij de rechter, die tot de kennisneming 
van het feit bevoegd is, op een met redenen 
omkleede vordering van het openbaar mini
sterie, alvorens de dagvaarding of oproeping 
wordt uitgebracht, bij beschikking als zijn 
aanvankelijk oordeel uitspreekt, dat het al
gemeen belang de vervolging vordert. De 
rechter kan bepalen, dat de verdachte op 
zoodanige vordering wordt gehoord. Van vo
renbedoelde beschikking wordt in de dag
vaarding of oproeping melding gemaakt. Op 
straffe van niet-ontvankelijkheid moet de in 
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dit artikel bedoelde vordering door het open
baar ministerie worden ingediend binnen een 
jaar na het in werking treden van dit be
sluit of binnen een jaar, nadat de z,etel van 
het gerecht, waarbij de vordering wordt in
gediend, door den vijand is ontruimd.". 

4, 1. D it besluit, ten aanzien waarvan 
de bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede 
lid, van het Besluit op den bijzonderen staat 
van beleg, niet kan worden uitgeoefen d , 
treedt in werking met ingang van den dag, 
volgende op dien zijner afkondiging. 

2. Het kan worden aangehaald onder den 
titel: ,,Besluit hervatting execut ie van straf
fen". 

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

Londen, den 12den April 1945. 

WILHELMÎ'NA. 
De Min. van justitie a.i., P . S . G E RBRANDY. 

(Uitgeg, 14 April 1945.) 

s. }' 47. 

12 April 1945. BESLUIT, houdende vast
stelling van het Nood-Volkshuisves
tingsbesluit. 

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

Binnenlanàsche Zaken en van Financiën, 
d .d. 8 Maart 1945, V. No. 1-2/5084; 

Overwegende, dat het in h-,t belang van 
de volkshuisvesting noodzakelijk is enkele 
voorzieningen te treffen; 

Gelet op het bepaalde in de Woningwet, 
het Woningbesluit en het Ketenbesluit 1924; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. 1. Voor het bouwen van noodwo

ningen, die ingevolge opdracht van Rijks
wege zijn vervaardigd of voor den bouw • 
waarvan van Rijkswege materialen zijn ter 
beschikking gesteld of voorschotten of bij
dragen bedoeld in artikel 4 van dit besluit 
zijn verleend, kan door burgemeester en wet
houders in overeenstemming met den In
specteur belast met het toezicht op de hand
having van de wettelijke bepalingen betref
fende de volkshuisvesting of door dien In
specteur worden afgeweken van in de Bouw
en Woonverordening gegeven voorschriften. 

2. Aan de vrijstelling in het eerste lid be0 

doeld wordt de voorwaarde verbonden, dat 
de op te richten noodwoning slechts voor den 
duur van ten hoogste tien jaren voor bewo
ning mag worden gebruikt. 

3. De voorschriften van het Ketenbesluit 
1924 zijn ni~t van toepasing op de noodwo
ningen bedoeld in dit artikel. 

Z. Met afwijking van het bepaalde in ar
tikel 6, tweede lid van de Woningwet en on
der voorbehoud, dat de Inspecteur belast met 
het toezicht op de handhaving van de wet
telijke bepalingen betreffende de Volkshuis
vesting schriftelijk heeft medegedeeld, dat 
daartegen bij hem geen bezwaar bestaat, be
hoeft de vergunning tot den bouw van een 
noodwoning door burgemeester en wethou-
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ders en in hooger beroep door den Gemeente
raad niet te worden geweigerd indien aan den 
grond, waarop het plan betrekking heeft, 
krachtens een goedgekeurd plan van uitbrei
ding of krachtens voorschriften bedoeld in 
artikel 43 van de Woningwet, eene antlere 
bestemming is gegeven dan wel niet vpldaan 
wordt aan de voorschriften bedoeld irli de ar
tikelen 2 en 35 van die Wet. 

3. Aan artikel 52 van de Woningwet 
wordt een vijfde lid toegevoegd luidende: 

"5. Bij besluit van den Gemeente raad 
kunnen onder nader door Onze Ministers van 
Binnenlandsche Zaken en van Financiën te 
regelen voorwaarden voor den bouw van 
noodwoningen voorschotten en bijdragen 
worden toegekend. H et tweede lid van dit 
artikel is op dit besluit van toepassing". 

4. De toelating bedoeld in artikel 52, 
eerste lid, van de Woningwet geschiedt door 
of namens Onzen Minister van Binnenland
sche Zaken. 

5. Bij het verleenen van de vergunning 
bedoeld in artikel 6, eerste lid onder b van 
de Woningwet kan door Burgemeester en 
wethouders in overeenstemming met den In
specteur belast met het toezicht op de hand
having van de wettelijke bepalingen betref
fende de Volkshuisvesting worden afgewe
ken van de voorschriften krachtens Artikel 
1, eerste lid, onder c, van die Wet vastge
steld. 

6. 1. Dit besluit vervalt zes maanden na 
den dag, waarop het iri werking is getreden. 

2. De vergunningen en vrijstellingen die, 
ingevolge dit besluit zijn verleend, d e toe
latingen bedoeld in artikel 4, de voorwaar
den, die bij het verstrekken van voorschot
ten en bijdragen zijn gest eld, blijven evenwel 
na !tet vervallen van dit besluit onvermin
derd van kracht. 

7. Dit besluit, dat in het Staatsblad zal 
worden geplaatst, treedt in werking met in
gang van den dag zijner afkondiging en kan 
worden aangehaald als "Nood-Volkshuis
vestingsbesluit". 

Onze Ministers v ;;in Binnenlandsche Za
ken en van Financiën zijn, ieder voor zoo
veel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit. 

Lon$len, den 12den April ,1945. 
De Min. van Binnenl. Zaken, BEEL. 

De Min. van Financiën, HUYSMANS. 

(Uitgeg.16 April 1945). 

S. F48 

!5 Fef::r':'ari lft15· BESLUIT, houdende wij
z1gmg van het Demobilisatie~WachL 
ge1dbesluit 1944 (Staatsblad n ° . E 161). 

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

Marine, van Oorlog, van Algemeene Zaken 
en van F inanciën van 13 Januari 1945, n° . 
A 23/1/145; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is den 
datum van in werking treden van Ons be 
sluit van 26 October 1944, n °. 5, nader vast 
t e stellen op 1 September 1944; 
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Hebben goedgevonden en verstaan : 
Eenig artikel. 

De tekst van artikel I2 van Ons besluit 
van 26 October I944, n °. 5, wordt vervangen 
door : 

"Dit besluit wordt geacht in ·werking te 
zijn g.y:reden op I September I944 en blijft 
van kracht tot den datum, waarop de Zetel 
der Regeering wederom in Nederland is ge
vestigd en ten aanzien van de Pensioenrege
ling nadere voorzieningen zijn getroffen." 

Onze Ministers van Marine, van Oorlog, 
van Algemeene Zaken en van Financiën zijn, 
ieder voor zooveel hem aangaat, belast m et 
de uitvoering van dit besluit, waarvan mede
deeling zal worden gedaan in het Staatsblad. 

Londen, den I5den F ebruari I945. 
WILHELMINA. 

De Min. van Marine, J . TH. FURSTNER. 

De Min. v. Oorlog, VAN LIDTH DE jEUDE. 

De Min. van Alg. Zaken, VAN BOEYEN. 

De Min. van Financiën, J. VAN DEN BROEK. 

(Uitgeg. 18 April 1945.) 

s . ... 49 

12 April 1945. BESLUIT, betreffende over
dracht van eenige aan den Minister van 

38 

behoeve van andere publiekrechtelijke licha
men worden geheven. 

2, Telkens wanneer een directeur gebruik 
maakt van de in artikel I verleende bevoegd
heid, doet h ij aan Onzen Minister van Finan
ciën een afschrift van · zijn beschikking toe
komen. 

3. Onze Minister van Financiën kan be
palen : 

a. dat een door hem aangewezen, in arti
kel r bedoelde directeur niet bevoegd is tot 
het nemen van de daarin bedoelde beslissin
gen of van zoodanige· door hem aangewezen 
beslissingen; 

b. dat de in artikel r omschreven be
voegdheid zich niet uitstrekt tot de door hem 
aangewezen beslissingen. 

4. D it besluit treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien zijner . 
afkondiging. . 

Onze M inist er v an Financiën is belast m et 
de u itvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Londen, den r2den April 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Financiën, Hl.JYSMANS. 

(Uitgeg. z8 April 1945.) 

s. }' 50 

Financiën op het gebied van 's Rijks be- 12 April 1945. BESLUIT, houdende ver-
lastingen toegekende bevoegdheden. lenging van eenige heffingen v an opcen -

'wij WILHELMINA, enz.; t en op 's Rijksbelastingen . 
Op de voordracht van Onzen Minister van W ij WILHELMINA, enz.; 

Financiën van 9 April I945, n °. 5u98; Op de voordracht van Onzen Minister-van 
Overwegende, dat het noodzakelijk is, on- F inanciën van 9 April 1945, n °. 5u99; 

der de'huidige buitengewone omstandigheden Overwegende, dat het noodzakelijk is, den 
eenige aan d en Minister van Financiën in duur van eenige heffingen van opcenten op 
wetten en besluiten op het gebied van 's Rijks ' s Rijks belastingen te verlengen; 
belastingen toegekende bevoegdheden over Hebben goedgevonden en verstaan: 
te dragen aan de directeurs der directe be- • Art. 1. In de artikelen 9, ro, II, tweede 
lastingen, invoerrechten en accijnzen, die der lid, en 12, letter b, der wet van 27 December 
registratie en domeinen en die van 's Rijks I938 (Staatsblad n °. ·4I3), zooals deze arti-
belastingen en domeinen ; kelen' zijn gewijzigd en aangevuld bij het be-

H ebben goedgevonden en verstaan : sluit van den Secretaris-Generaal van het 
Art. 1. (I) Voorzoover niet anders wordt Departement van Financiën van 24' Decem

bepaald, komt mede aan de directeurs der ber I94I, n °. 276 (Nederlandsche Staatscou
directe belastingen, invoerrechten en accijn- rant dd. 24 December 194I, n °. 25I), wordt 
zen, aan de directeurs der registratie en do- in plaats van "1944" telkens gelezen "I945". 
meinen en aan de directeurs van 's Rijks be- 2. De opcenten, welke volgens de in arti
lastingen en domeinen ieder voor hun ambts- kel 1 genoemde artikelen der wet van 27 De
gebied en hun dienst, toe de in de wetten op èember 2938 (Staatsblad n °. 4x3) worden 
het gebied van 's R ijks belastingen en in ge- geheven, worden geacht ook in het tijdvak 
handhaafde bezettingsregelingen op het ge- tusschen den 3Isten December 1944 en het 
bied van 's Rijks belastingen aan den Minis- in werking treden van dit besluit verschul
ter van Financiën toegekende bevoegdheid digd te zijn geweest, en de handelingen, welke 
tot het geven van vergunninge.i- en goedkeu- gedurende dit tijdvak tot uitvoering van deze 
ringen, tot het verleenen van Tcwijtschelding wet zijn geschied, worden alsnog geacht 
of vermindering van belasting, verhooging rechtsgeldig te zijn verricht. Nochtans kan 
van belasting en schadevergoeding, benevens terzake van de overtreding of niet-nakolT\Îng 
de in de Zesde Uitvoeringsbeschikking Loon- van bepalingen, welke bij of krachtens de ge
belasting 1940 en de Derde Uitvoeringsbe- noemde wet zijn gesteld, voorzoover de over
schikking Inkomstenbelasting 1941 aan den treding of niet-nakoming gedurende het ge
Minister van Financiën toegekende bevoegd- noemde tijdvak heeft plaats gehad, geen 
heid. strafvervolging worden ingesteld. 

(2) Voor de toepassing van het vorige 3, Dit besluit treedt in werking op den 
lid worden met 's Rijks belastingen gelijkge- dag, volgende op dien zijner afkondiging. 
steld belastingen, welke van Rijkswege ten Onze Minister van Financiën is belast met 
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de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Londen, den 12den April 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van Financiën, HUYSMANS. 

(Uitgeg. 18 April 1945.) 

s. F 51 
\ 

u April 1945. BESLUIT, betreffende de op 
het gebied van 's Rijks belastingen uit
gevaardigde bezettingsregelingen. 

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

Financiën van 9 pril 1945: n°. 51200; 
Overwegende, dat het noodzakelijk is, na

dere regelen te stellen omtrent de verbinden
de kracht van m aatregelen, gédurende de 
vijandelijke bezetting van het Rijk in Európa 
aldaar op het gebied van 's R ijks belastingen 
uitgevaardigd; 

Gelet op de artikelen 15 en 18 van het 
Besluit bezettingsmaatregelen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. (r) De door of vanwege den vijand 

op het gebied van 's Rijks _belastii:igen uitg~
vaardigde bezettingsregelingen 

I 
in den zin 

van het Besluit bezettingsmaatregelen, voor
zoover zij vóór r September 1944 in de ge
durende de bezetting in het Rijk in Europa 
uitgegeven ' Staatscourant werden gepl~ats~? 
worden voorloopig gehandhaafd, tenztJ ZtJ 
vóór 1 September 1944 door of vanwege den 
vijand werden ingetrokken. 

(2) Voor de toepassing van het vorige 
lid worden met 's Rijks belastingen gelijkge
steld belastingen, welke van Rijkswege ten 
behoeve van andere publiekrechtelijke lichB
men worden geheven. 

2. Van het bepaalde iQ. artikel 1, eerste 
lid, zijn uitgesloten: .. . 

a. bezettingsregelingen, welke z11n uitge
vaardigd ter uitvoering van bezettingsrege
lingen, vermeld op de aan het B~_sluit be
zettingsregelingen toegevoegde lt1sten A. 
en B.; . 

b. de beschikking van den Secretans
Generaal van het Departement van Finan
ciën van 14 November 1941, n" . 123 (Ned. 
Stct. ! dd. 24 November 1941, n°. 229); 

c. bezettingsregelingen, wel,lce ter uitvoe. 
ring van artikel 1 7 van het Besluit op de 
Omzetbelasting 1940 zijn uitgevaardigd. 

3. Indien een aanvankelijk geschorste be
zettingsregeling ingevolge artikel 1 voorloo
pig wordt gehandhaafd, wordt ~~ze geacht 
bij voortduring verbindend te z11n geweest 
en worden de handelingen, welke gedurende 
de schorsing tot uitvoering dier bezettings
regeling zijn geschied, alsnog geacht rechts
geldig te zijn verricht. ~ochtans ½'an terzake 
van de overtreding of met-nakoming van be
palingen, welke bij of krachtens een zoo
danige regeling zijn gesteld, voor zoover de 
overtreding of niet-nakoming gedurende de 
schorsing heeft plaats gehad, geen strafver-
volging worden ingesteld._ . 

4. Dit besluit treedt in werking op den 
dag, volgende op dien zijner afkondiging. \ 
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Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Londen, den 12den April 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van Financiën, HUYSMANS. 

(Uitgeg. 18 April 1945.) 

S . . F 52 

12 April 1945. BESLUIT, houdende '"'.ij~i
ziging van _de benaming van den Minis

ter van Kolàniën~ 

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

Overzeesche Gebiedsdeelen van 6 April 1945, 
n ° . 585/IX 23; 

Gelet op Onze besluiten van 23 Februari 
1945, nos. 3 en 4; • 

Overwegende, dat het gewenscht is de be
naming van den Minister van Koloniën te 
wijzigen in dien van "Minister van Over
zeesche Gebiedsdeelen" en in verband daar
mede eene voorziening te treffen ten aanzien 
van de uitvoering van de geldende wetgeving 
waarin de eerstvermelde benaming voor
k;omt; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De ber.aming van den Minister 

van Koloniën wordt vervangen door dien van 
Minister van Overzeesche Gebiedsdeelen". 

" 2. Waar in bepalingen van wetten' of 
andere wettelijke verordeningen voorkomen 
de woorden "Minister van Koloniën" ge
schiedt de uitvoering van zulke bepalingen 
alsof daarin voorkomen de woorden "Minis
ter van Overzeesche Gebiedsdeelen". 

3. (1). Dit Besluit is verbindend voor 
Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao. 

( 2) Het treedt in werking met ingang 
van den dag van zijne opname in het Staats
blad en werkt terug tot 23 Februari 1945, 

Onze Minister van Overzeesche Gebieds
deelen is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Stp.atsblad, het Staatsblad 
van Nederlandsch-Indië, het Gouverne
mentsblad van Suriname en het Publicatie
blad van Curaçao zal worden geplaatst. 

Londen, den r2den April 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van Overz. Geb. , ]. SCHMUTZER. 

(Uitgeg. 18 April 1945.) 

• S. F 53 

12 April 1945. BESLUIT, houdende aan
duiding van het tijdstip, waarop gedeel
ten van het Koninkrijk ophouden te 
worden beschouwd als door den vijand 
bezet gebied. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Mini_s~ers van 

Buitenlandsche Zaken, van Justitie, van 
Handel, Nijverheid en Landbo~w, van Oor
log en van Overzeesche Gebiedsdeelen van 
29 Maart 1945, No. 822/J. 2025, (b?.; . . 

Overwegende, dat het noodzaKeltJk 1s bm-

, 
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ten twijfel te stellen op welk tijdstip gedeel
ten van het Koninkrijk ophouden te worden 
beschouwd als door den vijand bezet gebied, 
bedoeld in Ons besluit van 6 Juni I940 
(Staatsblad no. A 6) en in andere besluiten 
of maatregelen, waarin deze aanduiding 
voorkomt; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In artikel I van Ons besluit van 

29 Mei Iq41 (Staatsblad no. B 47) vervalt 
het gestelde onder 4, en wordt in de plaats 
daarvan gelezen: 

.,4. het gede~lte van het Rijk in Europa, 
hetwelk zich in de feitelij)<:e macht van den 
vijand bevindt;". 

2. Naar gelang het grondgebied van het 
Rijk in Europa in bijzondere staat van beleg 
geraakt of _geraakt is, houdt hetzelve op te 
zijn "door den vijand bezet gebied" in den 
zin van Ons besluit van 6 Juni 1940 (Staats
blad no. A (fit of van andere besluiten of 
maatregelen, waarin deze aanduiding •voor
komt. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
volgende op dien zijner afkondiging met dien 
verstande, dat het • in Nederiandsch-Indië, 
Suriname en Curaçao in werking treedt op 
den dag vclgende op dien zijner afkondiging 
onderscheidenlijk in het Staatsblad van Ne
derlàndsch-Indië, het Gouvernementsblad 
van Suriname en het Publicatieblad van 
Curaçao. 

Onze Minist ers van B uitenlandsche 'Zake.n, 
van Justitie, van Handel, Nijverheid en 

·L andbouw, v an Oorlog en van Overzeesche 
Gebiedsdeelen, zijn belast, ieder voor zoover 
hem aangaat, met de uitvoering van dit be

sluit dat in het Staatsblad, het Staatsblad van 
Neder/andsch-Indië, het Gouvernementsblad 
van Suriname en het Publicatieblad van Cu
raçao zal worden geplaatst. 

Londen, den 12den April 1945. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
E. MICHIELS VAN VERDUYNEN. 

De Min . van justitie, P . S . GERBRANDY. 

De Min. van H., N. en L., J. H. GISPEN. 

De Minister van Oorlog , J. DE QUAY. 

De Min. van Ovlprzeesche Gebiedsdeelep, 
J. SCHMUTZER. 

(Uitgeg. 18 April 1945.) 

s. i54 

18 April 1945. BESLUIT, houdende nadere 
regelen omtrent de verbindende kracht 
van bezetingsmaatregeltn, op het gebied 
van de bezolc!igingen, wachtgelden, non
activiteits-bezoldigingen en pensioenen. 

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

Algemeene Oorlogvoering van het Konink
rijk, v an Buitenlandsche Zaken, van Justitie, 
van Binnenlandsche Zakeill, van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, van Financiën, 
van Oorlog, van Marine, van Waterstaat, van 
Handel, Nijverheid en Landbouw, van 
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Scheepvaart en Visscherij, van Sociale Za
ken, van Overzeesche Gebiedsdeelen en van 
Onzen Minister zonder Portefeuille van I 7 
April 1945, No. 1366; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is, 
nadere regelen te stellen omtrent de verbin- • 
dende kracht van maatregelen, gedurende de 
vijandelijke bezetting van het Rijk in Europa 
aldaar op het gebied van de bezoldigingen, 
wachtgelden, non-activiteitsbezoldigingen en 
van de pensioenen uitgevaardigd; 

Gelet op de artikelen IS en 18 van het Be
sluit bezettingsmaatregelen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De door of vanwege den vijand 

op het gebied van de beZPldigingen, wacht
gelden, non-activiteitsbezoldigingen en pen
sioen uitgevaardigde bezettingsregelingen in 
den zin van het Besluit bezettingsmaatrege
len voorzoover zij v66r 1 7 September 1944 
in de gedurende de bezetting in het Rijk uit
gegeven Staatscourant werden geplaatst, 
worden voorloopig gehandhaafd, tenzij zij 
v66r 17 September 1944 door of vanwege 
den vij and werden ingetrokken en tenzij zij 
zijn uitgevaardigd ter uitvoering van bezet
tingsregelingen, vermeld op de aan het Be
sluit bezettingsmaatregelen toegevoegde lijs
ten A en B. 

2. Indien een aanvankelijk geschorste be
zettingsregeling ingevolge artikel 1 voorloo
pig wordt gehandhaafd, wordt deze geacht 
bii _voortduring verbindend te zijn geweest en , 
worden de handelinl!'en, welke gedurende de 
schorsing tot uitvoering dier bezettingsrege
ling ziin geschied, alsnog geacht rechtsgeldig 
te zijn verricht. 

3. Dit besluit treedt in werking op den 
dag, volgende op dien zijner afkondiging. 

Onze betrokken Ministers zijn - ieder 
voor zooveel hem betreft - met de uitvoe
ring van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst, belast. 

Londen, den I8den April ·1945. 

WILHELMINA. 
De Minister voor Alg. Oorlogsvoering van het 

Koninkrijk, P. S . GERBRANDY. 

De Min. van Buitenlandsche Zaken, 
E . MICHIELS VAN VERDUYNEN. 

De Min . van justitie a.i., P . S . GERBANDY. 

De Minister van Binnen!. Zaken, BEEL. 

De Min . van 0 . • K . en W., G . B0LKESTE IN. 

De Min. van Financiën, HUYSMANS. 

D e Minister van Oorlog, J. DE QuAY. 

De Minister van Marine, DE Boov. 
De Min. van Wa terstaat TH. P . TROMP. 

De Min. van H ., N . en L ., J. H. GIPSEN. 

De Min. van Scheepv. en V., DE Boov. 
De Min. van Soc. Z " F. C. M. WIJFFELS. 

De Min. van Overz. Geb, J. SCHMUTZER. 

De Minister zonder Portefeuille, 
E. 'l\lIICHIELS VAN VERDUYNEN. 

(Uitgeg. 26 April 1945.) 
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s. ],' 55. 

z8 April z945 . BESLUIT, houdende voor
loopige maatregelen met betrekking tot 
de salarispositie van burgerlijke, Rijks
ambtenaren. -Wij WILHELMINA, enz.; 

Op de voordracht van Onze Ministers voor 
Algemeene Oorlogvoering van het Konink
rijk van Buiten!. Zaken, van Justitie, viin 
Binnenlandsche Zaken, van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, van Financiën, 
van Oorlog, van Marine, a .i. van Waterstaat, 
van Handel, Nijverheid en Landbouw, van 
Scheepvaart en Visscherij, van Sociale Za
ken, van Overzeesche Gebiedsdeelen en van 
Onzen Minister zonder Portefeuille van 10 
April 1945, No. 1281; 

Gelet op de bepalingen van de Ambte
narenwet 1929, van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1934, van het 
Koninklijk Besluit van 3 Augustus 1922 
(Staatsblad, No. 749), zooals dit besluit her
haaldelijk is gewijzigd, en verder van de tij 
dens de bezetting terzake getroffen regelin
gen alsmede de Nonactiviteitsregeling bur
gerlijk Rijkspersoneel; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, in af
wachting van nadere voorzieningen, voorloo
pige maatregelen te treffen met betrekking 
tot de salarispositie van burgerlijke Rijks
ambtenaren en van onderwijzers bij• het La
ger onderwijs in vasten en tijdelijken dienst, 
alsmede tot tijdelijke verhooging van de 
wachtgelden en nonactiviteitswedden aan 
burgerlijke Rijksambtenaren als bedoeld in 
het Koninklijk besluit van 3 Augustus 1922 
(Staatsblad, No. 749); 

Mede overwegende, dat uit hoofde van de 
buitengewone omstandigheden het overleg 
als bedoeld in artikel 12 5, eerste lid, onder 
k, van de Ambtenarenwet 1929 niet op de 
voorgeschreven wijze heeft kunnen plaats 
vinden, doch dat wel op andere wijze over
leg is gepleegd met vertegenwoordigers van 
de burgerlijke R ijksambtenaren; ' 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In dit besluit wordt, met uitzon

dering van artikel 10, verstaan onder: 
a. bezoldiging: alle op grond van het Be

zoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtena
ren 1934. zooals dit laatstelijk door Ons is 
vastgesteld, en. de daarbij behoorende bijla
gen, toekomende wedde- en loonbedragen 
(zoowel die van de vaste wedden als die van 
de minima, periodieke verhoogingen en 
maxima, zoomede alle in genoemd Besluit of 
in vorige Bezoldigingssluiten Burgerlijke 
Rijksambtenaren vermelde c.q. op grond 
daarvan, dan wel in verband daarmede, toe
gekende, weddeverhoogingen boven het 
maximum van de schaal, toelagen, beloo
ningen, vergoedingen, kortingen, limieten 
e.d.). 

b. bruto-wedde: de wedde of het loon be
drag vermeerderd met de vaste toelagen 
(zonder aftrek van het ~nsioenpremiever
haal), wararop de belanghebbende overeen
komstig het Bezoldigingsbesluit Burgerijke 
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Rijksambtenaren 1934, zooals dit laatstelijk 
door Ons is vastgesteld, aanspraak heeft, met 
inachtneming van de bepalingen betreffende 
den standplaats- en ongehuwdenaftrek en 
van de ambts-, huwelijks- en garantietoe
lagen. 

c. wachtgeld: een wachtgeld toegekend 
op grond van het Koninklijk besluit van 3 
Augustus 1922 (Staatsblad, No. 749), zooals 
dit besluit herhaaldelijk is gewijzigd. 

d . nonactiviteitsbezoldiging: de nonacti
viteitsbezoldiging toegekend op grond van 
,;de Nonactiviteitsregeling burgerlijk Rijks
personeel" aan burgerlijke R ijksambtenaren 
in vasten of tijdelijken dienst, wier bezoldi
ging is geregeld bij of krachtens het Bezoldi
gingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren
wet 1934. 

2. Gerekend van 1 Januari 1945 worden 
de bezoldiging, het wachtgeld en de nonacti
viteitsbezoldiging verhoogd op de wijze als in 
de volgende artikelen is bepaald. 

3, 1. De bezoldiging wordt verhoogd met 
een bedrag', gelijk aan vijftien ten honderd 
van de bruto-wedde. 

2. Boven de overeenkomstig het eerste 
lid verhoogde bezoldiging wordt toegekend 
een tijdelijke toelage van vijf ten honderd, 
van de bruto-wedde. Deze tijdelijke toelage 
wordt verhoogd tot tien ten honderd, indien 
en voorzoover de bruto-wedde, vermeerderd 
met de verhooging bedoeld in het eerste lid 
alsmede met deze tot tien ten honderd ver
hoogde tijdelijke toelage, een bedrag van 
fl. .,ooo 's jaars voor gehuwden en eenige 
kostwinners en van f1 2200 's jaars voor on
gehuwden-niet eeni~e kostwinners, niet over
schrijdt. 

4. 1. Voor de toepassing van artikel 6 
van het Bezoldigingsbesl. Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1934 worden de in artikel 3, 
tweede lid, bedoelde tijdelijke toelagen in de 
wedde begrepen. 

2. In afwijking van het ten deze bepaalde 
in artikel. 6, eerste lid, van het in vooraf
gaande lid genoemde besluit wordt voor het 
genot van kost en inwoning op een wedde, 
voor zooveel noodig verminderd met den 
standplaatsaftrek, van hooger dan fl 3060 
per jaar een korting toegepast van veertig 
ten honderd van de wedde tot een maximum 
van fl 1560 per jaar. 

.,. Voor de toepassing van artikel 23 van 
het Algemeen Rijksambtenarenreglement 
worden de overeenkomstig artikel 2 van dit 
Besluit toegekende verhoogingen slechts voor 
vijf ten honderd in aanmerking genomen. 

5. Het wachtgeld er.. de nonactiviteitsbe
zoldigi~g worden verhoögd in dier voege, dat 
de daaraan ten grondslag liggende wedde 
wordt verhoogd overeenkomstig artikel 3, 
eerste en tweede lid. 

6. Met minimumbedrag van' de kinder
toelage, bedoeld in artikel 2 1, eerste lid, on
der a, en in artikel 24, zevende lid van het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1934 ad f 60 's jaars, f 1.15 per week 
of f 5 per maand, per kind, welke bedragen 
na 10 Mei 1940 werden gesteld op .f 200 
's jaars, f 3.85 per week Qf f 16.65 per maand, 

• 



1945 

per kind, worden met ingang van den eersten 
dag der maand, volgende op den datum van 
inwerkingtreding van dit Besluit terugge
bracht op f 150 's jaars, f 2.90 per week of 
f 12.50 per maand per kind. 

Overgangsbepalingen. 

7. Op de wedde van ambtenaren, behoo
rende tot een dienstvak of tot een categorie, 
waarvoor na 10 Mei 1940 een afzonderlijke 
salarisregeling of toeslagregeling is vastge
steld, worden de in artikel 3 van dit Besluit 
bedoelde verhooging en tijdelijke toelagen 
slechts toegekend, indien en voorzoover de 
wedde, verhoogd met de vaste toelagen en de 
toeslagen , minder bedraagt dan de overeen-
1comstig artikel 3, eerste lid, verhoogde be
zoldiging. 

-8. Voor den ambtenaar, die op 1 Januari 
1945 aanspraak had op een kindertoelfge, 
daalt, tengevolge van de op den in artikel 6 
genoemden datum ingaande verlaging v an 
bet minimum bedrag van de kindertoelage, 
het totaal bedrag van de volgens de bepalin
gen van dit Besluit verhoogde bezoldiging 
niet beneden 'het totaal bedrag van de wedde 
en van de kindertoelage, waarop hij vóór de 
inwerkingtreding van dit Besluit op 1 Ja
nuari 1945 aanspraak had, behoudens dat: ' 

a. wanneer het totaal bedrag van de vol
gens de bepalingen van dit Beslui t verhoog
de bezoldiging vermeerdert, voor hem het 
gegarandeerde bedrag van de kindertoelage 
verlaagd wordt met het bedrag van de ver
meerdering. 

b . bij vermindering van het getal der 
kinderen, voor welke de kindertoelage is toe
gekend, het gegarandeerde bedrag dier toe
lage evenredig verlaagd wordt. 

Slotbepalingen. 

9. De sinds 10 Mei 1940 en vóór de in
werkingtreding van dit Besluit getroffen al
gemeen geldende maatregelen met betrek
king tot de toekenning van vaste en tijdelijke 
toelagen van tien en zes ten honderd, als
mede betreffende de intrekking van de ver
laging van vijf ten honderd, bedoeld in het 
Koninklijk Besluit van 4 December 1935 
(Staatsblad, No. 690), voorzoover deze op 
de bruto-wedde plaats vind~, zijn gerekend 
van 1 Januari 1945 niet van toepassing op de 
ambtenaren, wier bezoldiging ingevolge de 
bepalingen van dit Besluit vast of/en tijde
lijk worden verhoogd. 

10. Onze betrokken Minister is bevoegd 
in samenwerking met Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken met inachtneming 
van dit Besluit voorschriften te geven met 
betrekking tot de van R ijkswege vastgestelde 
bezoldigingen, wachtgelden en non-activi
teitsbezoldigingen, ten aanzien waarvan in 
dit Besluit geen voorzieningen zijn getroffen. 

11. In de gevallen, waarin dit Besluit-niet 
voorziet, beslist Onze Minister van Binnen
landschc Zaken. 

12. Dit Besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien van de 
dagteekening van het Staatsblad waarin het 
is geplaatst. 
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Onze Ministers, Hoofden van Departe
menten van Algemeen Bestuur zijn, ieder 
voor zooveel hem betreft, belast met de uit
voering van dit Besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaats zal worden. 

Londen, den 8den April 1945. 

WILHELMINA. 
De Minister voor Alg. Oorlogvoering van het 

Koninkrijk, P . S. GERBRANDY. 

Voor den Min. van Buitenlandsche Zaken, 
E . MICHIELS VAN VERDUYNEN. 

De Min. van justitie a.i., P. S. GERBRANDY. 

De Min. van Binnen/. Zaken, BEEL. 

De Min. van 0 ., K. en W., G . BoLKESTEIN. 

De Min. van Financiën, HUYSMANS. 

De Minister van Oorlog, J. DE QuAY. 

De Min. van Marine, DE Boov. 

De Min. van Waterstaat TH. P. TROMP. 

De Min. van H., N. en L., J. H. GISPEN. 

De Min. van Scheepv. en V., DE Boov. 

De Min. van Soc. Zaken F. C. M. WYFFELS. 

De Min. van Overzeesche Gebiedsdeelen, 
J. SCHMUTZER. 

De Minister zonder Portefeuille, 
E. MICHIELS VAN VERDUYNEN. 

(Uitgeg. z6 April 1945.) 

S . . F56 

12 April 1945. BESLUIT, houdende aan
vulling van het Zu,iveringsbesluit. 

Wij WILHELMINA, enz.; 1 
Op de voordracht van Onze Ministers 

voor Algemeene Oorlogvoering van het Ko
ninkrijkt van Buitenlandsche Zaken, van 
Justitie, a.i., van Binnenlandsche Zaken, van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
Financiën, van Oorlog, van Marine a.i., van 
Waterstaat, van Handel, Nijverheid en 
Landbouw, van Scheepvaart en Visscherij, 
van Sociale Zaken, van Overzeesche Ge
biedsdeelen, en van Onzen Minister zonder 
portefeuille van 10· April 1945, Afdeeling 
B.B. , Z 1-7, N o. 5073; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is te 
bevorderen, daU·de eindbeslissingen betref
fende de zuivering van het overheidsperso
neel zoo spoedig mogelijk worden genomen ' 
en zooveel mogelijk op dezelfde wijze wor
den voorbereid; 

Gelet op het bepaalde in het Zuiverings
besluit (K: B. van 13 Januari 1944, Staats-
blad No. E 14); , 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Tusschen de artikelen 4 eI11 5 van 

het Zuiveringsbesluit wordt ingevoegd een 
nieuw artikel, luidende: 

,,Art. 4a. Onze Minister van Binnenland
sche Zaken is bevoegd voorschriften te geven 
met betrekking tot de uitvoering van het 
bepaalde in de artikelen 2 · en 3 alsmede be
treffende het onderzo.ek, dat aan de beslis
sing omtrent ontltlag, bedoeld in artikel 4 
van dit besluit, dient vooraf te gaan." 

2. Dit besluit, dat in het Staatsblad zal 
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worden geplaatst, treedt in werking m.et in
gang van den dag zijner afkondiging. 

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

Londen, den 12den April 1945. 

WILHELMINA. 
De Minister voor Alg. Oorlogvoering van het 

Koninkrijk, P . S. GERBRANDY. ' 

De M. bel. met de waarn. v. h. Dep. v. B. Z .. 
E. MICHIELS VAN VERDUYNEN. 

De Min. van justitie a.i., P. S. GERBANDY. 

De Minister van Binnen/. Zaken, BEEL. 

De Min. van 0., K. en W., G . BOLKESTEIN. 

De Min. van Financiën, HUYSMANS. 

De M'.inister van Oorlog, J. DE QUAY. 

De Minister van Marine, DE Boov. 
De Min. van Waterstaat TH. P. TROMP. 

De Min. van H., N. en 'L., J. H. GISPEN. 

De Min. van Scheepv. en V., DE Boov. 
De Min. van Soc. Z., F. C. M. WIJFFELS. 

De Min. van Overz. Ç}eb, ]. SCHM)JTZER. 

De Minister zonder Portefeuille, 
E. MICHIELS VAN VERDUYNEN. 

(Uitgeg. 30 April z.945.) 

S. F57 

z9 April z945. BESLUIT, betreffen.de het 
beheer en de verantwoording van de 
geldmiddelen van Nederlandsch-Indië, 
gedurende het dienstjaar 1944. 

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

Overzeesche Gebiedsdeelen van II April 
1945, No. 635/0.0.1; 

Overwegende dat ·het noodig is een nadere 
voorziening te treffen voor het beheer en de 
verantwoording van de geldmiddelen van 
Nederlandsch-Indië gedurende het dienstjaar 
1944; 

Gelet op het Overgangsbesluit Algemeen 
Bestuur Nederlandseh-Indië (Staatsblad 
1943, No. D 65) en op Onze besluiten/ van 
14 September 1944 (Staatsblad No. E 97 en 
No. E 98); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Voor het beheer en de verant

woording van de geldmiddelen van Neder
Iandsch-Indië wordt het Overgangsbesluit Al
gemeen Bestuur Nederlandsch-Indië(Staats
b/ad 104:i, No. D 6s) geacht in werking te 
zijn getreden met ingang van l Januari 1945. 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag na dien van afkondi~g in 
het Staatsblad. 

Onze Minister van Overzeesche Gebieds
deelen is belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 
•. Londen, den ;9den April 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Overz. Geb, J. SCHMUTZER. 

(Uitgeg. 30 April z945.) 
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.zs April z945. BESLUIT, houdende een 
voorloopige voorziening voor het afleg
gen van het artsexamen. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
10 April 1945 No. S/4252/HON; 

Overwegende, dat mede ten gevolge van 
de gedeeltelijke bevrijding van Nederland het 
dringend noodzakelijk is een voorloopige 
voorziening te treffen, waardoor aan per
sonen, die het doctoraal examen in de medi
cijnen hebben afgelegd, gelegenheid wordt ge
geven de beide deelen van het artsexamen af 
te leggen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. 1. Er bestaat een Bijzondere Me

dische Commissie, die, zoolang naar het oor
deel van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen de geneeskun
dige faculteit van een der Nederlandsche 
Universiteiten daartoe nog niet in staat is, 
de bevoegdheid heeft tot het afnemen van 
de beide deelen van het artsexamen als be
doeld in artikel 4, Rubriek 111, §§ 18 en 19 
van het " Academisch Statuut". 

2. De voorzitter en de leden dezer Com
missie worden door Onzen Minister van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen aan~e
wezen. Hij bepaalt tevens waar de Commis
sie is 11:evestigd. 

, . Op voorstel van de Commissie worden 
aan haar voor het afnemen der examens door 
Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen dèskundigen toegevoegd. 
Deze deskundigen hebben stemrech t. 

4. De aan den voorzitter, de leden en de 
deskundigen toe te kennen zitpenningen als
mede de aan hen te vergoeden reis- en ver
bliifkosten worden door Onzen voornoemden 
Minister vastgesteld. 

2. Het bepaalde in artikel 4, Rubriek III, 
!l§ 18 en IQ en in artikel 16, vijfde en zesde 
lid, van het ,,Academisch Statuut" is OJ? ~e 
toelating tot en op het door de Comm1ss1e 
af te nemen examen van toepassing. De 
Commissie vervangt daarbij de faculteit. 

3. De Cpmmissie houdt van een afgeno
men examen zoodanige aanteekeningen, 
dat deze te zijner tijd in de notulen of het 
album der faculteit van de universiteit, aan 
welke de geëxamineerde zijn doctoraal exa
men in de geneeskunde met goed gevolg af-
legde, unnen worden bijgeschreven. . 

4. r. Hij. die met goed gevolg de beide 
deelen van het artsexamen heeft afgelegd, 
verkrijgt de hoedanigheid van arts en heeft 
dezelfde bevoegdheden en verplichtingen als 
worden toegekend en opgelegd aan deng:ne, 
die op de in artikel 4 van het "Academisch 
Statuut" omschreven wijze het examen heeft 
afgelegd. • 

2. De hoedanigheid van arts krachtens 
het voorgaande lid vervalt door het verstrij
ken van zes maanden na den dag waarop in 
het geheele Rijk in Europa <le bijzondere 
staat van beleri: ophoudt te gelden, tenzij het 
diploma voordien geviseerd is door de facul-
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teit van de universiteit, waar de betrokkene 
het doctoraal examen met goed gevolg af
legde. 

3 . De faculteit weigert het visum, indien 
haar blijkt, dat de betrokkene op grond van 1 
onjuiste mededeelingen is /toegelaten tot het 
artsexamen, bedoeld in artikel 1, ofwel op 
grond van een rechterlijk vonnis of b ij uit
spraak van een Tribunaal uit de uitoefening 
van de geneeskunde is ontzet. 

5, Dit besluit, ten a anzien waarvan de 
bevoegdheid, bedoeld in art. 9 tweede lid van 
het Beslui-t op den Bijzonderen Staat van 
Beleg, niet kan worden uitgeoefend, treedt 
in werking op den dag zijner afkondiging. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

Londen, den 25sten April 1945. 
WILHELMINA. 

D~ Min. van 0., K. en W. , G. Boi.KF;STE IN. 

, (Uitgeg . 30 April z945.) 

S. F 59 

26 April z945. BESLUIT, houdende tijde
lijke wijziging van de regeling der com
petentie van den kantonrechter ter zake 
van de benoeming van tij delijke voog-
den. • 

Wij, WILHELMINA, en z. ; 
Op de voordracht v an Onzen Minister van 

Justitie van _16 April 1945, No. 899/V. 2; 
Overwegende, dat het in verband met de 

huidige bijzondere omstandigheden noodza
kelijk is tijdelijk een wijziging aan te bren
gen, in de regeling der competentie van den 
kantonrechter ter zake van de benoeming 
van tijdelijke voogden; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. In het bevrijde gebied van het 

Rijk in Europa kan in de gevallen bedoeld in 
artikell"413, tweede en derde lid, van het 
Burgerlijk Wetboek de benoeming van een 
voogd geschieden door den kantonrechter 
van de plaats, waar de minderjarige zich .be
vindt, indien de standplaats van den inge
volge het bepaalde in artikel 417, eerste of 
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek tot 
die benoeming bevoegden kantonrechter ge
legen is in door den vijand bezet gebied. 

2. x. Een voogd, benoemd ingevolge het 
bepaalde in artikel 1, kan te allen tijde door 
den krachtens het bepaalde in artikel 417, 
eerste of tweede lid, van h,et Burgerlijk Wet
boek bevoegden kantonrechter worden ver
vangen, zoodra deze in staat is van de zaak 
kennis te nemen .. 

2. Tot het ontslag van den ingevolge het 
beoaalde in artikel 1 benoemden voogd, be
doeld in artikel 413, tweede en derde lid, 
van het Burgertijk \,Vetboek, is, zoolang de 
ingevolge het bepaalde in artikel 417, eerste 
of tweede lid, bevoegde kantonrechter niet 
in staat is van de zaak k ennis te nemen, be
voegd de kantonrechter, die de benoeming 
heeft gedaan. 

3. De griffier van den kantonrechter, die 
ingevolge het bepaalde in artikel 1, onder-
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scheidenlijk in artikel 2, · tweede lid, een be
schikking houdende benoeming of ontslag 
van een voogd heeft gegeven, zendt van deze 
beschikking onverwijld een afschrift aan den 
griffier van het kantongerecht te 's-Her
togenbosch, die zorg draagt, dat, zoodra dit 
mogelijk is, de kantonrechter, die krachtens 
het bepaalde in artikel 417, eerste of tweede 
lid, van het Burgerlijk Wetboek ter zake be
voegd zou zijn geweest, van de beschikking 
'in kennis wordt gesteld. 

4. Dit besluit, ten! aanzien waarvan de 
bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede lid, 
van het Besluit op den bijzonderen staat van 
beleg, niet kan worden uitgeoefend, treedt · 
in werking op den dag zijner afkondiging. 

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

:Londen, d en 26ste?, April 1945. 
WILHELMINA. 

De Mi.n. van Justitie a .i., P. S . GERBANDY. 
- (Uitgeg. 30 April r945. ) 

S. F 60. 
1 

z9 April z945. BESLUIT tot intrekking 
van de in Curaçao in omloop zijnde Ne
derlandscbe zilveren standpenningen en 
pasmunten. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op d e voordracht van Onzen Ministe r van 

Overzeesche Gebiedsdeelen van 12 April 
- 1945, No. 363/WZ; 

Overwegende, dat de in Curaçao beschik
bare hoeveelheden Curaçaosche zilveren 
standpenningen en Curaçaosche pasmunten 
voldoende zijn om te voorzien in de behoef
ten der circulatie, zoodat kan worden over
gegaan tot intrekking van de aldaar in om
loop zijnde Nederlandsche zilveren stand
penningen en Nederlandsche pasmunten; 

Gelet op de bepaling van het -eerste lid 
van artikel 20 v an de Curaçaosche Muntre
geling 1942 (Staatsblad No. D 23); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De hoedanigheid van wett ig be

taalmiddel, ingevolge het bepaalde in het 
eerste lid van artikel 20 van de Curaçaosche 
Muntregeling 1942 , Staatsblad No. D 23 , 

· van de in Curaçao in omloop zijnde Neder
landsche zilve ren standpenningen en Neder
landsche pasmunten vervalt na verloop van 
een termijn van zes maanden, gerekend van 
af den d ag van a fkondiging van dit Besluit 
in het Publicatieblad van Curaçao. 

2. · Dit Besluit treedt in werking op den 
dag, volgende-op dien van zijne afkondiging 
in h!,t Staatsblad ; in Curaçao op den- dag, 
volgl!nde op dien van zijne afkondiging in 
het Publicatieblad van dit gebiedsdeel. 

Onze Minister van Overzeesche Gebieds
d eelen is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst: 

Londen, den 19den April 1945. 
WILHELMINA. 

De Mi.n.. van Overzeesche Gebiedsdeelen , 
J. SCHMUTZER. 

(Uitgeg. I Mei z945.) 
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s. }<' 61. 

April 1945. BESLUIT, betreffende de 
uitoefening van bevoegdhepen met be
trekking tot de Nederlandsche Bank. 

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

Financiën van 25 April 1945, No. 51939; 
Overwegende dat het noodzakelijk is re

<>elen te stelle~ betreffende de uitoefening 
;an de bevoegdheden;- welke ingevolge de 
Verordening van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied van 26 
Juni 1943 ( Verordeningenblad 1943, No. 
~8) door dezen aan zichzelf waren toege
kend, doch welke ingevolge artikel 5 van 
Ons besluit van 17 September r944 (Staats
blad No. E Q1) thans aan Ons toekomen, 
zoomede betreffende de tijdelijke uitoefening 
van de bevoegdheden ingevolge bedoelde 
verordening toegekend aan den President 
van de Nederl. Bank en de overige leden 
van haar directie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In afwachting van een nadere 

voo~zier>ing betreffende de rechtspositie en 
de inrichting van de Nederlandsche Bank, 
kunnen de bevoegdheden, welke ingevolge de 
Verordening van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied v an._ 26 
Juni ro41 (Verordeningenblad voor het be
zette Nederlandsche gebied r943, No. 58) 
door dezen aan zichzelf waren toegekend, 
doch welke ingevolge artikel 5 van Ons be
sluit van r7 September r944 (Staatsblad, 
No. E Q.~) thans aan Ons toekomen, van 
Onzentwege worden uitgeoefend door Onzen 
Minister van Financiën. 

2. De bevoegdheden, welke ingevolge de 
in het voorgaande artikel aangehaalde Ver
ordening ziin toegekend aan den President 
van de Nederlandsche Bank en de overige 
leden van haar directie, worden tijdelijk uit
sluitend uitgeoefend door Onzen Minister 
van Financiën, die bevoegd is deze uitoefe
ning geheel of ten deele gedurende een door 
hem te bepalen tijd door een of meer door 
hem aan te wijzen personen te doen ge
schieden. 

3. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag volgende op dien zijner 
plaatsing in het Staatsblad. 

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

Londen, den 26sten April z945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Financiën, HUYSMANS. 

(Uitgeg. 2 Mei 1945.) 

S. F 62 

26 April 1945. BESLUIT, houdende toe
kenning van een uitkeering in eens aan 
hen, die een pensioen genieten ten laste 
van het Rijk en van het Algemeen; Bur
gerlijk Pensioenfonds. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Mini~~ers van 

Binnenlandsche Zaken, van OnderwtJS, Kun
•sten en Wetenschappen, van Financiën, van 
Oorlog, van Marine, van_ ~verzeesche G~
biedsdeelen en van Just1t1e, van 18 Apnl 
r945, No. 1494; 

Gelet op de bepalingen van de Pensioen
wet voor de zeemacht 1922, Stbl. 65. de P en
sioenwet voor het personeel der Koninklijke 
marine-reserve r933, Stbl. 355, de Pensioen
wet voor de Landmacht r922, Stbl. 66; de 
Pensioenwet voor het reserve-personeel der 
Lancitnacht r923, Stbl. 356, de Militaire We
duwenwet r922, de wet van 2 J1;1!i ~9_23 Stb~: 
326, de P ensioenwet voor de vnJwtlltgers btJ 
den landstorm, de wet van 21 No:vember 
1924, Stbl. 522, alsmede de P ensioenwet 
I922, Stbl. 240; . 

Overwegende, dat het noodzakelijk is, in 
afwachting van nadere voorzieningen een 
uitkeering in eens toe te kennen aan hen, 
die een pensioen genieten ten laste van het 
Rijk en van het Algemeen Burgerlijk Pen
sioenfonds. 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Aan een persoon, die op den dag 

van de inwerkingtreding van dit besluit een 
pensioen geniet, toegekend op grond van 
door Ons vastgestelde pensioenwetten ten 
laste van de Rijksbegrooting of van het Al
gemeen Burgerlijk Pensioenfonds, wordt over 
het jaar r945 een uitkeering ineens toege
kend, bedragende: 

a. voor hen. die een weduwen_ en wee
zenpensioen genieten : een bedrag, gelijk aE>n 
het pensioen verschuldigd over één kwar
taal; 

b. voor de overige pensioengenietenden: 
een bedrag, gelijk aan het pensioen verschul
digd over één kwartaal, en hoogstens f 500. 

2, Indien ee pensioen, in artikel I be
doeld na ro Met r940 krachtens een afzon
derlijke regeling is verhoogd, wordt de in 
artikel r bedoelde uitkeering slechts toege
kend indien en voorzoover deze overschrijdt 
de v~rhooging, welke het pensioen krachtens 
de afzonderlijke regeling per kwartaal heeft 
ondergaan. 

3. De uitkeering, in de voorgaande ar: 
tikelen bedoeld, komt ten laste van de be
trokken hoofdstukken van de Ri.iksbegroo
ting, terwijl voorts ten laste van Hoofdstuk 
V van de Rijksbegrooting wordt gebracht 
de uitkeering aan hen, die een pensioen ge
nieten ten laste van het Algemeen Burger
lijk Pensioenfonds. 

4. Onze betrokken Minister in samen,wer
king met Onzen Minister van Binnenland
sche Zaken geeft voorschriften met betrek
king tot de wijze van de uitbetaling van de 
uitkeering en stelt de tijdstippen vast, waar-
op deze betaalbaar wordt gesteld. . 

5. Dit besluit treedt in werking met m
gang van den tweeden dag na dien v:3n de 
dagteekening van het Staatsblad, waann het 
is geplaatst. 

Onze betrokken Ministers zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoe-
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ring van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad geplaatst zal worden. 

Londen, den 26ste~ April 1945. 

WILHELMINA. 
De Minister van Binnen/. Zillcen, BEEL. 

De Min. van 0., K. en W., G. BOLKE<lTEIN. 

De Min. van Financiën, HuYSMANS. 

De ·Minister van Oorlog, J. DE QuAY. 

De Minister van Marine, DE BooY. 
De Min. van Overz. Geb, ]. SCHMUTZER. 

De Min. van justitie a.i., GERBRANDY." 

(Uitgeg. 3 Mei 1945.) 

s. }' 63. 

26 April 1945. BESLUIT, houdende vast
stelling van het Buitengewoon Mijnbe
sluit. 

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

Algemeene Oorlogvoering van het Konink
rijk, van Financiën, van Handel, Nijverheid 
en Landbouw en van Sociale Zaken van 24 
April 1945, nr. 44/201g/45; 

Overwegende, dat het noodza1celijk is maat
regelen te treffen tot bevordering van de 
winning van delfstoffen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. 1. Onze Minister van Sociale Za

ken is bevoegd ondernemingen aan wie een 
vergunning krachtens de Wet van 21 April 
1810 (BuJJetin des Lois, Nr. 285) is ver
strekt, alsmede de N aamlooze Vennootschap 
Dominiale Mijnmaatschappij, aan te wijzen 
voor de doeleinden van dit besluit. 

2. Alvorens tot een aanwijzing over te 
gaan wordt de Mijnraad door den Minister 
gehoord en wordt de betro ken onderneming 
door hem in staat gestel bedenkingen te 
opperen. 

2. 1. Door een aanwijzing als bedoeld in 
artikel 1 komt de onderneming met alle daar
bij behoorende roerende en onroerende goe
deren en rechten tijdelijk ter beschikking en 
onder beheer van den Staat der Nederlanden 
ten behoeve van een vergroote winning van 
delfstoffen. 

2. De delfstoffen gaan door hun afschei
ding in eigendom over op den Staat der Ne
derlanden. 

3. 1. Hij die op of na 1 September 1944 
werkzaam was in of bij ren der staatsmijnen 
dan wel in of bij een onderneming aan wie 
een aanwijzing krachtens artikel 1 is gege
ven, is verplicht zijn diensten voor of ten be
hoeve van den mijnbouw beschikbaar te hou
den of te stellen. 

~- Omtrent den aard der te verrichten 
diensten kunnen door of namens den Mi
nister opdrachten worden gegeven. 

~- Van zoodanige opdrachten staat een
maal beroep open op een door den Minister 
in te stellen arbitrale cominissie waarvan de 
leden door hem worden benoemd, geschorst 
en ontslagen. De Minister regelt voorts de 
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samenstelling en werkwijze der Commissie. 
4. In afwijking in zooverre van de Wet op 

het algemeen verbindend en het onverbin
dend verklaren van collectieve arbeidsover
eenkomsten is de Minister bevoegd voor den 
duur van dit besluit wijzigingen aan te bren
gen in collectieve arbeidsovereenkomsten ter 
zake van het mijnbedrijf gesloten, waarbij hij 
zich er op richt, om daarbij de sociale voor
zieningen in die overeenkomsten vervat te 
handhaven of, zooveel als de huidige om
standigheden toelaten, te verbeteren. 

5. 1. De Minister treedt na een aanwij
zing als bedoeld in artl!cel 1 in overleg met 
de betrokken onderneming ten einde te ge
raken tot een redelijke vergoeding. 

2. Daarbij worden zoo mogelijk in aan
merking genomen: 

a. de binnenlandsche prijzen van delf
stoffen; 

b . de exploitatiekosten der onderneming, 
vaste lasten en kosten daaronder begrepen; 

c. een redeliike afschrijving volgens goed 
koopmansgebruik wegens waardeverminde
ring van dé roerende en onroerende goederen 
en rechten tot de onderneming behèorende; 
en 

d. een matige winst. 
6. 1. Bij gebreke van overeenstemming 

tus~chen den Minister en de onderneming 
wordt ten verzoeke van de meest gereede 
partij de vergoeding bindend bepaald door 
een commissie van drie leden. 

2. Onze Minister, Voorzitter van den 
Raad van Ministers, Onze Ministers van 
Financiën en van Sociale Zaken benoemen, 
schorsen en ontslaan de leden der Commissie. 

3. De Commissie doet uitspraak naar biL 
liikheid overeenkomstig de regelen in d e ar
tikelen 620-64.~ van het Wetboek van Bur
gerlijke Regtsvordering vastgesteld. 

'f. 1. Hij, die opzettelijk een handeling 
verricht met het oogmerk om de werking 
van een aanwijzing a ls bedoeld in artikel 1 te 
beletten, te belemmeren of te verijdelen, 
wordt gestraft met een gevangenisstraf van 
ten hoogste vier jaren of geldboete van ten 
hoogste tien duizend gulden. 

2. Hij, aan wiens schuld het te wijten is, 
dat de werking van een aanwijzing als be
doeld in artikel 1 wordt belet, belemmerd of 
veriideld, wordt gestraft met een gevange
nisstraf van ten hoogste een jaar of een geld
boete van ten hoogste vijfduizend gulden. 

:1. Met gevangenisstraf van ten hoogste 
vi~r iaren of geldboete van ten hoogste tien
duizend gulden wordt gestraft: 

a. hij, die opzettelijk de verplichting, om
schreven in het eerste lid van artikel 3 niet 
nakomt of nalaat gevolg te geven aan een 
oodracht hem gegeven ingevolge het tweede 
lid v an artikel ::i ; 

b _ hij, die met het oogmerk zich te ont
trekken aan de verplichtingen sub a ge
noemd, zich opzytteli ik in een toestand 
brengt, waarin het hem onmogelijk is die 
verplichtingen na te komen. 

4. Met gevangenisstraf van ten hoogste 
een jaar of geldboete van ten hoogste twee-
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. duizend gulden wordt gestraft hij, aan wiens 
schuld het te wijten is, dat 

a. aan de hem opgelegde verplichting be
doeld in het eerste lid van artikel 3 of aan 
een hem gegeven opdracht bedoeld in het 
tweede lid van artikel 3 niet naar behooren 
wordt voldaan, of 

b. hij in een toestand komt te verkeeren, 
waarin het hem onmogelijk is te voldoen aan 
de verplichting bedoeld in het eerste lid van 
artikel ~ of aan een opdracht bedoeld in het 
tweede lid van artikel 3. 

fi. De in dit artikel bedoelde strafbare 
feiten worden beschouwd als misdrijven. 

8. Dit besluit, ten aanzien waarvan de 
bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede lid, . 
van het besluit op den bijzonderen staat van 
beleg behoudens in het geval bedoeld in het 
vijfde lid van genoemd artikel niet kan wor
den uitgeoefend, treedt in werking met in
gang van den dag zijner afkondiging en kan 
worden aangehaald als "Buitengewoon Mijn
besluit". . 

Onze Ministers voor Algemeene Oorlog
voering van het Koninkrijk, van Financiën, 
van Handel , Nijverheid en Landbouw en van 
Sociale Zaken zijn ieder voor zooveel hem 
aangaat belast m et de uitvoering van dit 
besluit dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

Londen, den 26sten April 1945. 

WILHELMINA. 
De Minister voor Alg. Oorlogvoering van het 

Koninkrijk, P. s. GERBRANDY. 

De Min. van Financiën, HUYSMANS. 

De Min. van H., N . en L., J. H. GISPEN. 

De Min. van Soc. Z., F. C. M. WIJFFELS. 

(Uitgeg. 4 Mei r945.) 

S. F 64. 

29 Maart r945. BESLUIT, houdende 'wijzi
ging van het Besluit Scheepvaartfonds 
1944 (Staatsblad Nq. E 23). 

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

Scheepvaart en Visscherij, van Financiën en 
van Overzeesche Gebiedsdeelen, van 28 Fe
bruari 1945, No. 6805; 

Overwegende dat het noodzakelijk is ge
bleken in het "Besluit Scheepvaartfonds 
194.4" (Staatsblad No. E 23) een wijziging 
aan te brengen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In het bepaalde in het eerste lid 

- van artikel 20 van het "Besluit Scheepvaart
fonds 1944" worden in plaats van de woorden 
"vier en twintig" gelezen de woorden "zes en 
dertig". 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
tlag volgende op dien van zijn afkondiging in 
het Staatsblad. 

Onze Ministers van Scheepvaart en Vis
scherij, van Financiën en van Overzeesche 
Gebiedsdeelen zijn ieder voorzooveel hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit be-
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sluit, -dat in het Staatsblad zal worden ge--· 
plaatst. 

Londen, den 29sten Maart 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Sch. en Visscherij, DE Boov. 
De Min . van Financiën, HUYSMANS. 

De Min. van Overzeesche Gebiedsdeelen, 
J. SCHMUTZER. 

(Uitgeg. 14 Mei r945.) 

S. F 65. 

29 Maart r945. BESLUIT, houdende aan
vulling van het Koninklijk besluit van 
15 April 1941 (Staatsblad No. B 34) , 
betreffende uitbetaling van salarissen. 

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

Algemeene Oorlogvoering van het Konink
rijk, Voorzitter van den Raad van Ministers, 
en van Onze Ministers van Binnenlandsche 
Zaken, van Financiën, van Oorlog en van 
Marine, van 6 Maart 1945, No. 553; 

Overwegende, dat het billijk is de moge
lijkheid te openen om in zeer bijzondere ge
vallen, waarin genoegzaam duidelijk kan 
worden gemaakt, dat het totaal bedrag van 
de op de wedde van een ambtenaar ingehou
den gelden verre overschrijdt het totaal van 
de bedragen, dat vermoedelijk ten laste van 
's Rijks schatkist aan diens gezin in Neder
land is uitbetaald, de inhoudingen op de 
wedde geheel of gedeeltelijk te doen ophou
den; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Voor het bepaalde in artikel 1 

van het Koninkliik besluit van 15 April 
1941 (Staatsblad No. B 34) wordt geplaatst 
het cijfer: 1. Vervolgens wordt aan dit arti
kel een nieuw lid toegevoegd: 

"2. Bij gemeenschappelijke beschikking 
van Onze M inisters van Binnenlandsche Za
ken en van Financiën kan in zeer bijzondere 
gevallen worden beslist, dat het bepaalde in 
het eerste lid van dit artikel vanaf een door 
hen te bepalen datum geen of slechts gedeel
telijk toepassing vindt. indien voor hen aan
n-emeliik wordt gemaakt, dat het in totaal in
gehouden bedrag ruimschoots voldoende is 
om de vermoedelijke schuld van den ambte
naar aan de schatkist te dekken." 

2. Dit besluit, dat in het Staatsblad zal 
worden geolaatst, treedt in werking op den 
dag van zijn afkondiging. 

Londen. den 2QSten Maart x945. 

WILHELMINA. 
De Min. voor Algem. Oorlogvoerin~ van het 

Koninkrijk , 
Voorzitter van den Raad van Ministers, 

P . S. GERBRANDY. 

De .Min. van Binnen/. Zaken, BEEL. 

De Min. van Financiën, HUYSMANS. 

De Minister van Oorlog, J. DE QUAY. 

D e Min. van Marine, DE Boov. 
(Uitgeg.r4 Mei 1945.) 
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7 Mei 1945. BESLUIT, houder.de wijziging 
van den naam van het Departement van 
Waterstaat. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minist~rs 

voor Algemene Oorlogvoering van het Ko
ninkrik, van Buite,1landsche Zaken, van 
J ustitie a.i., van Binnenlandschc Zaken, van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
Financiën van Oorlo~. van Marine, van Wa
terstaat van Handel, Nijverheid en Land
bouw. ~an Scheepvaart en Visscherij, van 
Sociale Zaken, van Overzeesche Gebiedsdee
len en van Onzen Minister zonder Porte
feuille d.d. ~ Mei 1945, No. W 3521; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De naam van het Departement 

van Waterstaat luidt thans Departement van 
Waterstaat en van Wederopbouw. 

2. De voorbereiding en de leiding van 
alle werkzaamheden strekkende tot het her
stel van het verkeerswezen, van óe droogc
legging van onderwaterzettingen en van de 
technische uitvoering van den wederopbouw 
des lands behooren tot de zorg van den Mi
nister van Waterstaat en van Wederopbouw. 

3. Onze Ministers, andere dan Onze Mi
nister van Waterstaat en van Wederopbouw, 
worden ieder voor zoover hem betreft, ont
heven ~an de taak~ welke ingevolge artikel 2 

behoort tot de zorg van Onzen "Minister van 
Waterstaat en van Wederopbouw. 

4. Waar in wettelijke voorschriften, re
gelingen en overeenkomsten sprake is van 
den Minister van Waterstaat" moet daar
voor "worden gelezen "Minister van Water
staat en van Wederopbouw". 

5. Dit besluit treedt in werking op den 
dag volgende op dien zijner afkondiging in 
het Staatsblad. 

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

Breda, den 7den Mei 1945. 
WILHELMINA. 

De Minister voor Alg. Oorlogvoering van het 
Koninkrijk, P. S . GERBRANDY. 

Voor den Min. van Buitenlandsche Zaken, 
E . MICHIELS VA N V E RDUYNEN. 

De Min . v an justit ie, P. S. GERBRANDY. 

De Min. van Binnen/. Zaken, BEEL-

De Min. va111 0., K. en W., G. BOLKESTEIN. 

De Min. van Financiën, HUYSMANS. 

De Minister van Oorlog, J. DE QuAY. 

De Minister van Marine, DE Boov. 
De Min. van Waterstaat, PH. T. TROMP. 

De Min. van H., N. en L., J. H. GISPEN. 

De Min. van Scheepv. en V., DE Boov. 
De Min. van Soc. Z., F. C. M. WIJFFELS. 

De Min. van Overz. Geb., J. SCHMUTZER. 

De Min. zonder Portefeuille, 
E. MICHIELS VAN VERDUYNEN . 

(Uitgeg. 16 Mei 1945). 
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7 'Mei 1945. BESLUIT, houdende voor
zieningen betreffende den wederopbouw 
van het grondgebied van het R ijk in 
Europa. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van onze Ministers voor 

Algemeene Oorlogvoering van het Konink
rijk, van Buitenlandsche Zaken, van Justitie 
a.i., van Binnenlandsche Zaken, van Onder
wijs, KunsJen en Wetenschappen, van Fi
nanciën, van Oorlog, van Marine, van Wa
terstaat, van Handel, Nijverheid en Land
bouw, van Scheepvaart en Visscherij, van 
Sociale Zaken, van Overzeesche Gebieds
deelen en van Onzen Minister zonder Por
tefeuille; 

Overwegende, dat het wenschelijk is bij
zondere voorzieningen te treffen betreffende 
den Wederopbouw van het grondgebied van 
het Rijk in Europa; 

Hebben goedgevonden en ve:st~.an: 
Art. 1. Er bestaat een College van Alge

meene Commissarissen voor den Wederop
bouw, hierna te noer:1en het College, en een 
Priori tei ts-commissie. 

Het College bestaat uit een voorzitter en 
ten minste drie leden van wie een met het 
secretariaat wordt belast. Zij worden door 
onzen Minister van Vlaterstaat en van We
deropbouw benoemd en ontslagen. 

De Prioriteitscommissie bestaat uit een 
voorzitter en tenminste zes leden. D e voor
zitter wordt benoemd en ontslagen door on
zen Minister van Waterstaat en van Weder
oobouw. Ieder van onze Ministers kan, in
dien hij daartoe termen aanwezig acht, een 
lid aanwiizen terwijl een lid, zoolang de Bij
zondere Staat van Beleg niet is opgeheven 
wordt a angewezen door het Militair Gezag. 
Voor het geval dat op deze wijze het hier
boven genoemde minimum aantal leden niet 
wordt aangewezen, wijst onze Minister van 
Waterstaat en van Wederopbouw de ont
brekende leden aan. 

2. r. Het College is belast met de voor
bereiding en de leiding van alle werkzaam1-
heden strekkende tot hèt herstel van het ver
keerswezen, van de drooglegging van onder
waterzettingen, van de technische uitvoering 
van den wederopbouw des lands en van al 
wat daarmede samenhangt. 

2. Het College is bevoegd commissi"es of 
p ersonen te machtigen om onder zijn ver
antwoordelijkheid de aan hetzelve toekomen
de bevoegdheden uit te oefenen. Het College 
stelt voor deze commissies of personen in
structies vast. 

3. Het College stelt, waar het zulks noo
dig acht, plannen vast. Deze vaststelling kan 
geschieden door goedkeuring van door an
deren opgemaakte plannen, 

Belangrijke bouwplannen worden niet 
vastgesteld dan in overleg met onzen Minis
ter van Binnenlandsche Zaken. 

Het College bepaalt, na de Prioriteitscom
missie te hebben gehoord, welke werken zul-

K 266~ 
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len worden uitgevoerd en in welke volgorde 
de uitvoering zal plaats hebben. D e hierbij 
te volgen richtlijnen behoeven de goedkeu
ring van den Ministerraad, welke wordt ver
leend niet dan na overleg met het Militair 
Gezag, zoolang de Bijzondere Staat van Be
leg niet is opgeheven. 

4. Alle Ov;rheidsdiensten verleenen, voor
zoover dit voor den wederopbouw van be
lang is, alle medewerking aan het College en 
stellen desgevraagd alle gegevens beschik
baar. 

5. Behoudens het hieronder in artikel 21 

bepaalde zullen geen grondwerken of werken 
op het gebied van den waterbouw, spoor
wegbouw, wegenbouw, burgerlijken bouw en 
utiliteitsbouw worden ondernomen of voort
gezet zonder goedkeuring door of vanwege 
het College. 

6. WerkzaamhedenJ tot herstel van gele
den oorlogs- of andere schaden uitgezonderd 
kleine herstellingen aan werken en gebouwen, 
die overigens geen belangrijke schade hebben 
geleden, worden noch door openbare licha
men, noch door particulieren verricht, zonder 
goedkeuring door of vanwege het College. 

7. Werken en gebouwen, die als monu
merrten zijn aangemerkt door de daartoe be
voegde instantie, worden niet gesbopt of 
veranderd dan na voorni;;aande toestemm ing 
van de Rijkscommissie voor de M:onumen
tenzorg. 

8. Afkomend materiaal van ernstig be
schadigde gebouwen en werken blijft ter 
plaatse beschikbaar in afwachting van ont
eigening zooals bedoeld in artikel 11 dan 
wel van nadere aanwijzingen van het College. 

9. Een ieder is verplicht de uitvoering van 
de door het College vastgelegde plannen te 
gedoogen. 

Deze verplichting geldt met name ook voor 
de eigenaren van de onroerende en roerende 
zaken bij zoodanige plannen, betrokken en 
voor de overige rechthebbenden op die zaken. 

10. Indien voor eigenaren of rechtheb
benden belangrijke schade ontstaat, kan h_un 
met inachtneming van het hieronder in ar
tikel 14 bepaalde door of vanwege het Col
lege vergoeding worden toegekend. Met de 
rechten van hypotheekhouders en van gelijk_ 
soortige rechthebbenden wordt bij de toe
kenning van vergoeding zooveel mogelijk 
rekening gehouden. 

11. Indien voor de eigenaren of recht
hebbenden belangrijk voordeel ontstaat kan 
door of vanwege het College een, bedrag wor
den vastgesteld hetwelk zij aan het Rijk moe
ten betalen. 

De vordering van het Rijk voortvloeiende 
uit de bepaling van het vorige lid, is op de 
betreffende zaken bevoorrecht boven alle 
andere voorrechten en zelfs boven hypotheek 
en pand. Het voorrecht blijft op de zaak rus
ten in welke handen zij zich ook bevindt. 

12. Van alle beslissingen van het College, 
bedoeld in artikel 10 en II, staat belangheb
benden beroep open op onzen Minister van 
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W aterstaat en van Wederopbouw. Deze be
roepen moeten uiterlijk zes maanden na de 
dagteekening van de betreffende beslissing 
van het College worden ingediend. 

13. Het College kan tot onteigening van 
onroerende of roerende zaken overgaan. De 
onteigening geschiedt in het publiek belang 
ten name van hetzij een publiekrechtelijk 
lichaam hetzij een natuurlijken persoon. De 
onteigening vinpt plaats door aanzegging 
door of vanwege het College gericht tot den 
Burgemeester van de gemeente binnen welke 
de betreffende zaak zich bevindt. De eigen
dom gaat over vrij van alle lasten en rechten 
op het tijdstip, waarop aanzegging plaats 
vindt. 

14. Tot verkrijging van vergoeding ter
zake onteigening als bedoeld in artikel 13 
moet de belanghebbende een opgave indie
nen bij onzen Minister van Waterstaat en 
van Wederopbouw binnen zes maanden na
dat de Bijzondere Staat van Beleg is opge
heven. Met het oog op de te verleenen ver
goedingen wordt door of vanwege het Col
lege de verkoopwaarde vastgesteld, welke de 
onteigende zaak in den staat waarin zij zich 
op het tijdstip der onteigening bevond, had 
of zou hebben op 9 Mei 1940. Het bepaalde 
in artikel 24, lid 3, van het Besluit op den 
Bijzonderen Staat van Beleg is ten aanzien 
van de in dit artikel bedoelde vergoedingen 
van overeenkomstige toepassing. Het College 
kan bij onteigening voorschot verleenen tot 
een door hetzelve te bepalen bedrag. 

1:;_ De op de onteigening va11ende kosten 
komen ten laste van dengene, te wiens name 
is cnteigend. 

16. Indien tengevolge van dit besluit het 
eigendom is overgegaan van zaken, te welker 
aanzien ingevolge eenig wettelijk voorschrift 
inschrijving in openbare registers is geschied, 
zal het College onverwijld voor de inschrij
vingen van den overgang in de daarvoor be
stemde registers zorg dragen. Hetzelfde geldt 
ten aanzien van zakelijke rechten, welke door 
het College worden gevestigd. 

De op het oogenblik van de onteigening 
op het onteigende goed rustende hypothe
caire inschrijvingen worden ambtshalve door
gehaald. 

17. 1 Alle stukken, opgemaakt ter uit
voering van dit besluit, zijn vrij van zegel en 
van het recht van registratie. 

2. Voor de verrichtingen aan de bewaring 
van de hypotheken, het kadaster en de 
scheepsbewijzen, alsmede voor het verleenen 
van gemeentelijke bouwvergunningen, noo
dig voor de uitvoering van deze besluiten, 
worden geen kosten in rekening gebracht. 

18. 1. Het College treft, na overleg met 
de daarvoor in aanmerking komende orga
nisaties van de bouwnijverheid zoodanige 
maatregelen als het voor de regeling van de 
geheele bouwnijverheid noodig acht. 

2. Indien deze maatregelen tevens be
trekking hebben op de vervaardiging en ver
werking van en den handel in materialen 
voor de bouwnijverheid,• worden zij niet ge-

4 
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nomen dan in overleg met onzen Minister 
van Handel, Nijverheid en Landbouw of zijn 
gemachtigde. 

3. Ieder natuurlijk en ieder rechtspersoon 
alsmede ieder Overheidsorgaan is gehouden 
na aanzegging door het College over te gaan 
tot voo~bereiding en uitvoering van bij die 
aanzeggmg door het College aangeduide wer
ken op het gebied van den waterbouw, spoor
wegbouw, wegenbouw, burgerlijke bouw en 
utiliteitsbouw. 

In de financieele gevolgen, welke door de 
uitvoering van deze werken voor de betrok
kenen ontstaan, kan door het College geheel 
of gedeeltelijk worden voorzien. Het in ar
tikel x2 bepaalde is op deze voorzieningen 
van toepassing. • 

19. Door gemeentebesturen worden geen 
bouwvergunningen verleend dan na goed
keuring van of vanwege het College. 

. 20. x. Het College is bevoegd ten, aan
zien van door hetzelve aan te wijzen bouw
we~ken bepaalde voorschriften in gemeen
tehJke bouwverordeningen buiten werking 
te stellen. Ten aanzien van woningen nood
woningen daaronder begrepên, oef;nt het 
College àeze bevoegdheid slechts uit in over
eenstemming met onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken of zijn gemachtigde. · 

2. Van een beslissing, als bedoeld in lid x, 
stelt het College het bestuur der betreffende 
gemeente zoo spoeding mogelijk in kennis. 

21. x. Onverminderd de bevoegdheden, 
toekomende aan het Militair Gezag, alsmede 
aan andere Nederlandsche en geallieerde in
stanties, is het bepaalde in de artikelen x8 
en xg eveneens van toepassing ten aanzien 
van werken van of in qpdracht van deze in
stanties. 

2. Noodreparaties en werken op korten 
termijn, welke door onzen Minister van Ma
rine dan wel door het Militair Gezag oogen
blikkelijk noodzakelijk worden geacht; kun
nen echter ook zonder medewerking van het 
College worden verricht. Van de opdracht 
tot uitvoering van zoodanige werken wordt 
ten spoedigste aan het College kennis ge
geven. 

22. Het College is bevoegd op kosten van 
de overtreders te doen wegnemen, verrichten 
en beletten, hetgeen in strijd met artikel 5 of 
met de in artikel z8 lid 3 bedoelde aanzeg
gingen is gemaakt of nagelaten dan wel 
wordt ondernomen. 

23. x. Hij, die opzettelijk in strijd handelt 
met het in een der artikelen 5, 6, 7 en 8 be
paalde, dan wel met een maatregel of aan
zegging, als bedoeld in artikel x8, wordt ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste 
zes jaren of geldboete van ten. hoogste tien
duizend gulden. 

2 . Hij, aan wiens schuld te wijten is, dat 
in strijd met een maatregel of aanzegging als 
bedoeld in artikel x8 wordt gehandeld, wordt 
gestraft met hechtenis van ten hoogste een 
jaar of geldboete van ten hoogste twee dui
zend gulden. 

3. D e in het eerste lid strafbaar gestelde 
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~eiten worden bes~houwd als misdr1jve,n. Het 
m het tweede hd strafbaar gestelde · feit 
wordt beschouwd als een overtreding. 

~4. Indien een feit, strafbaar gesteld bij 
artJ.kel 23, _wordt begaan bij een overheids
orgaan of m het bedrijf van een rechtsper
soon, wordt de strafvervolging ingesteld en 
d~ straf uitgesproken tegen hem, die tot het 
feit opdracht gaf of die ten tijde van het 
handelen de feitelijke leiding daarbij had. 

~5. Met het opsporen van de bij dit be
simt strafbaar gestelde feiten zijn, behalve 
de ambtenaren, bedoeld in artikel x4x van 
h~t Wetboek van Strafvordering, belast zij 
die door het College daartoe zijn aangesteld'. 

26 . . De am~~enaren en personen, bedoeld 
!n artJ.kel 25 ziJn te allen tijde bevoegd om 
m b~slag te _nemen, zoomede ter inbeslag
nemmg de mtlevering te vorderen van alle 
vo?rwerpen, welke tot ontdekking der waar
heid kunnen dienen. 

. 27 . . De a~btenaren en personen, bedoeld 
m artJ.kel 25 kunnen te allen tijde inzage 
vorderen van ~lle bescheiden, waarvan zij 
v?or de vervullmg van hun taak inzage noo
dig oordeelen. :fersonen, die uit hoofde van 
hu_n stand_, hun be~oep ~f hun ambt tot ge
hei_mhoudmg verplicht ziJn, kunnen de inzage 
w~igeren van bescheiden tot welke hun 
pitcht van geheimhouding zich uitstrekt. 

28. . x. J?e ambtenaren en personen, be
doeld m artJ.kel 25, hebben te allen tijde toe
gan~ tot alle plaatsen, voorzoover zij de be
tredmg daarvan voor een goede vervulling 
van hun taak redelijkerwijze noodig oordee
len. Zoo noodig verschaffen zij zich dan toe
gang met behulp van den sterken arm. 

2. 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 waarin de 
woning gelegen is, dan wel voor;ien van een 
algemeenen of bijzonderen last van den Com
missaris van Politie, of in gemeenten, w.aar 
geen Commissaris 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 doel melding gemaakt. 

29. In alle moeilijkheden welke zich bij 
de uitvoering van dit besluit mochten voor
doen, wordt voorzien door het College. 

Het bepaalde in artikel x2 is op deze voor
zieningen van toepassing. Rechtsvorderingen 
tegen deze voorzieningen worden niet toege-
laten. . 

30. Onze Minister van Waterstaat e111van 
Wederopbouw geeft voor zooveel noodig 
nadere richtlijnen ~an het College. 

31, Onze Ministers van Waterstaat en 
van Wederopbouw, van Binnenlandsche Za
ken en van Handel, Nijverheid en Landbouw 
zijn, ieder voor zoover hem aangaat belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
hetwelk in werking treedt met ingang van 
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den dag volgende op dien van zijn afkon
diging. 

Breda, den 7den Mei 194~. 
WILHELMINA. 

De Minister voor Alg. Oorlogvoerin,i van het 
Koninkrijk, P . S. GERBRANDY. 

Voor den Min. van,Buitenlandsche Zakèn, 
E. MICHIELS VAN VERDUYNEN. 

De Min. van justitie a.i., P. S. GERBANDY. 

De Minister van Binnen/. Zaken, BEEL. 

De Min. van 0 ., K. en W. , G. B t >LK•~sTE IN. 

De Min. van Financiën, HUYSMANS. 

De Minister van Oorlog, J. DE QuAY. 

De Minister van Marine, DE Boov. 
De Min. van Waterstaat, TH. P. TROMP. 

De Min . van H., N. en L., J. H. GISPEN. 

De Min. van Scheepv. en V., DE Boov. 
De Min. van Soc. Z., F. C. M. WIJFFELS. 

De Min. van O~z. Geb., J. SCHMUTZER. 

De Minister zonder Portefeuille, 
E. MICHIELS VAN VERDUYNEN. 

(Uitgeg. 16 Mei 1945.) 
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u Mei 1945. BESLUIT, houdende aanvul
ling van het Zuiveringsbesluit (Staats
blad 1944, No. E 14). 

W ij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister:s voor 

Algemeene Oorlogvoering van het Konink
rijk, v~n Buitenlandsche Zaken, van Justitie, 
van Bmnenlandsche Zaken, van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, van Financiën 
van Oorlog, van Marine, van Waterstaat' 
van Handel, Nijverheid en Landbouw, var: 
Scheepvaart en Visscherij, van Sociale Za
ken, van Overze~sche Gebiedsdeelen en van 
Onzen Minister zonder Portefeuille van 3 
Mei 1945, Afd. B.B. Z 1-7, No. 5203; 

Overwegende, dat het wenschelijk is de 
mogelijkheid te openen, dat het Zuiverings
besluit mede geheel of gedeeltelijk van toe
passing wordt verklaard op andere groepen 
van personen dan thans onder de werking 
van dat besluit vallen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Aan artikel 1 van het Zuiverings

besluit wordt een derde lid toegevoegd, lui
dende: 

"3. Ónze Ministers van Binnenlandsche 
Zaken et1 van Justitie zijn bevoegd bij ge
meenschappelijke beschikking te verklaren, 
dat dit besluit mede geheel of gedeeltelijk 
van toepassing is op groepen van personen,, 
die belast zijn met een taak, die krachtens 
wettelijk voorschrift moet worden vervuld 
dan wel die b ij of krachtens een door een 
publiekrechtelijk orgaan genomen beslissing 
werd opgedragen. 

Indien die taak direct of indirect tot de 
bemoeienis van een hoofd van een ander De
partement behoort, behoeven zij voor het 
nemen van de beslissi,-ig, de medewerking 
van dat hoofd. De genomen beslissing wordt 
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onmiddellijk bekend gemaakt door opneming 
in de Staatscourant." 

2. Dit besluit, ten aanzien waarvan de 
bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede lid, 
van het Besluit op den bijzonderen staat 
van beleg, niet kan worden uitgeoefend, 
treedt in werking op den dag zijner afkon
diging. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en van Justitie zijn belast met de uitvoeong 
van dit Besluit, dat in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

Breda, den 12den Mei 1945. 
WILHELMINA. 

De Minis ter voor Alg. Oorlogvoering van het 
Koninkrijk, P . S. G ERBRANDY. 

Voor den Min. van Buitenlandsche Zaken, 
E. MICHIELS VAN VERDUYNEN. 

De Min. van Justitie a.i ., GERBRANDY. 

De 1"1inister van Binnen]. Zaken, BEEL. 

De Min. van 0., K. en W ., G. Bol .KE~TEIN. 

De Min. van Financiën, HUYSMANS. 

De Minister van' Oorlog, J. DE QUAY. 

De Minister van Marine, DE Boov. 
De Min. van Waterstaat TH. P. TROMP. -

De Min. van H ., N. en L., J. H. GISPEN. 

De Min. van Scheepv. en V., DE Boov. 
De Min. van Soc. Z ., F. C. M. WIJFFELS. 

De Min. van Overz. Geb., J. SCHMUTZER. 

De Minister zonder Portefeuille, 
E. MICHIELS VAN VERDUYNEN. 

(Uitgeg. 15 Mei 1945.) 
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12 Mei 1945. BESLUIT, houdende afwij
king van het bepaalde in de Ambtena
renwet ten aanzien van disciplinaire 
straffen-. 

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

Algemeene Oorlogvoering van het Konink
rijk, van Buitenlandsche Zaken, van Justi
tie, van Binnenlandsche Zaken, van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen, van Fi
nanciën, van Oorlog, van Marine, van Wa
terstaat, van Handel, Nijverheid en Land
bouw, van Scheepv. en Visscherij, van Soc. 
Zaken, van Overz. Gebiedsd. en van Onzen 
Minister zonder Portefeuille van 3 Mei 1945, 
Afd. B.B. Z 1-12, No. 5202; 

Overwegende, dat het met afwijking van 
het bepaalde in de Ambtenarenwet en de 
krachtens die wet vastgestelde voorschriften 
noodig is bijzondere voorzieningen te treffen 
met betrekking tot het opleggen van disci
plinaire straffen aan ambtenaren, die zich 
tijdens de bezetting niet gedragen hebben 
als van hen mocht worden verlangd doch 
die niet krachtens artikel 4 van het Zuive
ringsbesluit behoeven te worden ontslagen, 
alsmede ten aanzien van beroep tegen be
schikkingen houdende de oplegging van die 
straffen; 

Gelet op het bepaalde in de Ambtenaren-
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:wet en de krachtens die wet vastgestelde 
voorschriften; 

Hebben goedgevonden eru verstaan: 
1. Tegen eene beslissing tot oplegging 

van een disciplinaire straf aan een ambte
naar, op wien de Ambtenarenwet van toe
passing is, staat, indien uit de beschikking 
of het besluit, waarbij de straf wordt opge
legd, blijkt, dat de bestraffing uitsluitend 
geschiedt, omdat de gestrafte tijdens de be
zetting gedaan of nagelaten heeft, hetwelk 
een goed ambtenaar onder die om standig
heid na te laten of te doen heeft, l!een be
roep open bij en wordt noch in eersten aan
le:;?: noch in hooger beroep geoordeeld of een 
uitspraak gegeven door de organen en de 
Commissiën bedoeld in artikel 3 van die wet. 

2. De ambtenaar, wien een straf, in het 
vorige artikel bedoeld, is opgelegd, is bin
nen dertig dagen na den dag, waarop hem 
het betrekkelijk besluit is uitgereikt, be
voegd bij onderteekend klaagschrift tegen de 
genomen beslissing in beroep te komen. 

3. r. Behoudens het bepaalde in het 
tweede l~d dient het klaagschrift te worden 
gericht tot en daarmede beroep te word~n 
ingesteld bij en wordt op het beroep b_esl~st 
door Onzen Commissaris in de -provmc1e, 
waarbinnen de gemeente is gelegen, waar de 
gestrafte op h et oogenblik van de strafop-
legging, standplaats had. . 

2. Indien de gestrafte ambtenaar m 
dienst van een provincie is, diènt het klaag
schrift te worden gericht tot en daarmede 
het beroep te worden ingesteld bij en op het 
beroep beslist door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zal~en. . . 

3. Indien de gestrafte ambtenaar _m 
dienst van het Rijk is, dient het klaagschrift 
te worden gericht tot en d~~rmede ~e! be
roep te worden ingesteld b1J den Mi,:i~ster, 
onder wien het dienstvak, waartoe hiJ be
hoort ressorteert. D eze Minister beslist op 
het beroep, tenzij de strafoplegging door 
hem is geschied, in welk geval d?or Ons, den 
Raad van State, afdeeling geschillen van J:e
stuur, gehoord, op het bero~p wordt beslist. 

4 . Dit besluit, ten aanzien waarvan ~e 
bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede hd 
van het Besluit op den bij zonderen staat van 
beleg, niet kan worden . ~itgeoefend: ~eedt 
in werking op den dag ziJner afkondi~mg. 

Onze Ministers, zijn, ieder voor . zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoenng van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

Breda, den nden Mei 1945. 

WILHELMINA. 
De Minister voor Alg. Oorlogvoering van het 

Koninkrijk, P . s. G ERBRANDY. 

Voor den Min . van Buitenlandsche Zaken, 
E . MICHIELS VAN VERDUYNEN. 

De Min. van Justitie a.i., P . s. GERBANDY. 

De Minister van Binnen/. Zal{en, BEE L. 

De Min. van 0 ., K . en W., G. B OLXE~TEIN. 

De Min. van Financiën, HUYSMANS. 

De Minister van Oorlog, J . DE QUAY. 

De Min. van Marine, D E Boov. 
De Min. van Waterstaat TH. P. TROMP. 

De Min. van H., N. en L., J. H . GISPEN. 

De Min. van Scheepv. en.V., D E Boov. 
De Min. van Soc. Z., F. C . M. WIJFFELS. 

De Min. van Overz. Geb., J. S CHMUTZER. 

De Minister zonder PorteleuiJJe 
E. MICHIELS VAN VERDUYNEN. 

(Uitgeg . IS Mei z945.) 
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;:2 Mei z945. BESSLUîT, houdende afwij- ' 
king van het bepaalde in de Ambtena
renwet ten aanzien van ontslag. 

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

voor Algemeene Oorlogvoering van het Ko
ninkrijk, van Buitenlandsche Zaken, van 
Justitie, van Binnenlandsche Zaken, van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen , van 
Financiën, van Oorlog, van Marine, van 
Waterstaat, van Handel, Nijverheid en 
Landbouw, van Scheepvaart en Visscherij, 
van Sociale Zaken, van Overzeesche Ge
biedsdeelen en van Onzen Minister zonder 
Portefeuille van 3 Mei 1945, Afd. B .B. Z . 
1-11 , No. 5201; 

Overwegende, dat het met afwijking van 
het bepaalde in de Ambtenarenwet en de 
krachtens die wet vastgestelde voorschriften 
noodig is voorschriften te geven ten aanzien 
van het ontslaan van amtenaren, wier hou
ding vóór of tijdens de bezetting, gerekend 
met de beteekenis, en de verantwoordelijk
heid van het doo·r hen bekleede ambt, zoo-
d anig is geweest , dat zij het voor het verdere 
vervullen van dat ambt noodige algemeene 
vertrouwen hebben verloren; 

Gelet op het bepaalde in de Ambtena ren
wet en de krachtens die wet vastgestelde 
voorschriften; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In afwijking in zooverre van het 

terzake bepaalde in de krachtens de Ambte
narenwet vastgestelde voorschriften of in 
andere wetten, waarin de rechtspositie van 
den betrokkene is geregeld, kan aan een 
ambtenaar, op wien de ·Ambtenarenwet van 
toepassing is, ongevraagd eervol ontsla g 
worden verleend, indien naar het oordeel 
van het orgaan, in het volgende artikel be
doeld, de houding van den betrokk~ne vóór 
of tijdens de bezetting. ge rekend met de be
teekenis en de verantwoordelijkheid van het 
door hem bekleede ambt, zoodanig is ge
w eest, d a t hij het voor het verdere vervullen 
van dat ambt noodige algemeene vertrou
wen heeft verloren. ' 

2. 1. Behoudens het bepaalde in het 
tweede en derde lid wordt het ontslag ver
leend door Onzen C01.\l.missaris in de pro
vincie, waarbinnen de gemeente is gelegen, 
waar de ambtenaar standplaats heeft. 

2. Indien de ambtenaar in dienst is van 
een provincie, wordt het ontslag verleend 
door Gedeputeerde Staten en indien hij in 
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dienst van het Rijk is door den Minister, on
der wien het dienstvak, waartoe hij behoort, 
ressorteert. 

3. Over ontslag bedoeld in dit besluit van 
Onze Commissarissen in een provincie en 
van burgemeesters wordt door Ons beslist. 

3. Aan een op grond van het bepaalde 
in artikel I ontslagen ambtenaar, wordt door 
het orgaan en ten laste van het lichaam, bij 
wien hij in dienst was, wachtgeld toegekepd 
op den voet van Ons besluit van 3 Augustus 
I922 (Staatsblad No. 149). 

4. Over beslissingen en besluiten, krach
tens dit besluit genomen, staat geen beroep 
open bij en wordt noch in eersten aanleg 
nog in hooger beroep geoordeeld of een uit
s,i;,raak gegeven door de organen en de Com
missiën bedoeld in artikel 3 van de Ambte
narenwet. 

5. Dit besluit, ten aanzien waarvan de 
bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede lid, 
van het Besluit op .den bij zonderen staat van 
beleg, niet kan worden uitgeoefend, treedt 
in werking op den dag zijner afkondiging. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van 
dit beslu it, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

Breda, den I2den Mei I945• 
. WILHELMINA. 

De Minister voor Alg. Oorlogvoering van het 
Koninkrijk, P. S. GERBRAND',!'. 

Voor den Min. van Buitenlandsche Zaken, 
E. MICHIELS VAN VERDUYNEN. 

De Min. van justitie a.i., P . s. GERBANDY. 

De Minister van Binnen/. Zaken, BEEL. 

De Min. v . 0., K. en W., G. BOLKESTEIN. 

De Min. ; an Financiën, HUYSMANS. 

DE Min. van Oorlog, J. DE QUAY. 

De .Minister van Marine, DE BooY. 

De Min. van Waterstaat TH. P . TROMP. 

De Min. van H., °N. en L ., J. H. GISPEN. 

De Min. van Scheepv. en V., DE BooY. 

De Min. van Soc. Zaken F. C. M. WYFFELS. 

De Min. van Overzeesche Gebiedsdeelen, 
J. SCHMUTZER, 

De Minister zonder Portefeuille, 
E. MICHIELS VAN VERDUYNEN . 

(Uitgeg., zs Mei z945). 

s. }' 71 

8 Mei z945. BESLUIT, betreffende de uit
betaiing van coupons, behoorende bij 
schuldbekentenissen ten laste van pu
bliekrechtelijke lichamen, andere dan 
den Staat, en van nader aan te wijzen 
privaatrechtelijke lichamen. 

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

Binnenlandsche Zaken, van Financiën, van 
Justitie a.i. en van Waterstaat van 2 Mei 
I945, no. 52405; 

Overwegenlie, dat het noodzakelijk is re
gelen te treffen omtrent de uitbetaling van 
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coupons, behoorende bij schuldbekentenis
sen ten laste van publiekrechtelijke licha
men, andere dan den Staat, en van nader 
aan te wijzen privaatrechtelijke lichamen; 

Gelet op het bepaalde in artikel 7I van 
het Besluit herstel rechtsverkeer; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. I. Tot den aanvang van den 

termijn, bedoeld in artikel 42, vijfde lid, van 
het Besluit herstel rechtsverkeer, kunnen de 
verschenen coupons van de hiervoor op 
grond van het bepaalde in artikel 2 in aan
merking komende schuldbekentenissen ten 
laste van provinciën, gemeenten, water
schappen, veenschappen, veenpolders en 
wegscheppen, wier zetel zich bevindt in het 
in bijzonderen staat van beleg verkeerend 
gebied, door die publiekrechtelijke lichamen 
worden overgenomen, voorzoover deze 
schulbekentenissen zich bevinden in het be
vrijde gebied van het Rijk in Europa. 

2. Insgelijks kunnen tot den aanvang 
van den in het voorgaande lid bedoelden ter
mijn de verschenen coupons v an de hiervoor 
op grond van het bepaalde in artikel 2 in 
aanmerking komende schuldbekentenissen 
ten laste van nader door Onzen l.'.1:inister van 
Financiën aan te wijzen privaatrechtelijke 
lichamen door die lichamen worden overge
nomen, voorzoover deze schuldbekentenissen 
zich bevinden in het bevrijde gebied van het 
Rijk in Europa. 

2. I. De coupons, waarvan de overna
me wordt gevraagd, moeten daartoe in het 
bevrijde gebied van het Rijk in Europa wor
den aangeboden aan een agentschap, de Bij
bank of de Hoofdbank van de Nederland
schè Bank en vergezeld gaan van een ver
klaring van een, persoon wiens of een instel
ling welker naam is geplaatst op een lijst, 
opgemaakt hetzij door de registreerende in
stantie, bedoeld in het Vierde Hoofdstuk 
van het Besluit herstel rechtsverkeer, hetzij 
door de instantie, belast met de bijzondere 
taak om in het geheele in bijzonderen staat 
van beleg verkeerende gebied de bij dat be
sluit aan het militair gezag toegekende be
voegdheden uit te oefenen. 

2. De verklaring moet een opgave be
helzen van den naam, de woonplaats en de · 
hoedanigheid van den aanbieder, alsmede 
een specifieke omschrijving van de schuld
bekentenissen, waarbij aangeboden coupons 
behooren, onder vermelding, dat: 

I O
• de schuldbekentenissen aan den per

soon of de instelling, die de verklaring heeft 
afgegeven, zijn vertoond; . 

2 ~ - aan dien persoon of die instelling uit 
eigen wetenschap bekend is, dan wel · op 
deugdelijke wijze aannemelijk is gemaakt, 
dat degene, door wien of te wiens behoeve de 
overname wordt gevraagd, zijn recht: 

a) vóór 10 Mei I940 heeft verkregen en 
sindsdien onafgebroken heeft behouden; 
dan wel 

b) na 9 Mei I940 te goeder trouw ~nder 
bezwarenden titel heeft verkregen en sinds
dien onafgebroken heeft behouden; dan wel 

c) na 9 Mei x940 te goeder trouw om 
niet heèft verkregen en mede bekend is of 
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aannemelijk is gemaakt, dat hij het recht 
onmiddellijk dan wel middellijk tengevolge 
van een onafgebroken reeks van overdrach
ten te goeder trouw afleiqt van een rechts
voorganger, die het recht te goeder trouw 
onder bezwarenden titel had verkregen; 
zulks met een korte opgave van de redenen 
van wetenschap of van de wijze, waarop het 
bestaan dier feiten aannemelijk is gemaakt, 
en met dien verstande, dat ten aanzien van 
de vaststelling van goede trouw het bepaalde 
in artikel 32 van het Besluit herstel rechts
verkeer van overeenkomstige toepassing is; 

3 ° . dat aanvankelijk niet is gebleken van 
bezwaren tegen de overname der coupons op 
grond van de bepalingen van het Besluit Vij_ 
andelijk Vermogen. 

3. De coupons, ten aanzien waarvan aan 
het bepaalde in artikel 2 is voldaan, worden 
door de agentschappen, de Bijbank of de 
Hoofdbank van de Nederlandsche Bank na
mens de in artikel I bedoelde publiekrech
telijke en privaatrechtelijke lichamen over-
genomen tegen de nominale waarde. · 

4. Dit besluit, ten aanzien waarvan de 
bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede 
lid, van het Besluit op den bijzonderen staat 
van beleg, niet kan worden uitgeoefend, 
treedt in werking met ingang van den dag, 
volgende op dien zi_iner afkondiging. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Za
ken, van Financiën, van Justitie a.i. en van 
Waterstaat zijn, ieder voor zooveel hem be
treft, belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

Breda, den 8sten Mei I945. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnen/. Zaken, BEEL. 

De Min. van Financiën, HUYSMANS. 

De Min. van Justitie a.i., P. S. GERBANDY. 

De Min. van Waterstaat TH. f. TROMP, 

(Uitgeg. 16 Mei 1945.) 

s. }' 72. 

iz Mei 1945. BESLUIT, houdende uitbrei
ding van het aantal hulpofficieren van 
justitie. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op de voordracht van Onze n Minis

ter van Justitie a.i. van 2 Mei 1945, Afdee
ling Il, no. u51/K 161 Kabinet; 

Gelet op het bepaalde in artikel I 54 van 
het Wetboek van Strafvordering; 

Overwegende, dat onder de huidige om
standigheden noodzakelijk is uitbreiding te 
geven aan het aantal hulpofficieren van ju
stitie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In aanvulling van het bepaalde in 

artikel 154 van het Wetboek van Strafvor
dering zijn ook de hoofdinspecteurs en in-, 
specteurs van gemeentepolitie ter plaatse, 
waar zij tot opsporing bevoegd zijn, hulp
officieren van justitie. . 

2. Dit besluit, t e n aanzien waarvan de 
bevoegdheid in artikel 9, tweede lid, van het 
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Besluit op den bijzonderen staat van beleg 
niet kan worden uitgeoefend, treedt in wer~ 
king op den dag zijner afkondiging. 

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

Breda, den 12den Mei 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van Justitie a.i., P. S. GERBANDY. 

(Uitgeg. 17 Mei 1945.) 

1!- . F 73 

12 Mei 1945. BESLUIT, houdende een toe
voeging aan de lijst behoorende bij het 
Besluit ontbinding landverraderlijke or
ganisaties (Staatsblad 1944, No. E 102). 

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

Justitie van 2 Mei 1945, no. 1024/G. 20/AT; 
Overwegende, dat Ons gebleken is, dat na 

te noemen organisatie als nationaalsocialis
tisch moet worden aangemerkt; 

Gelet op het bepaalde in artikel 1, tweede 
lid, van het Besluit ontbinding landverrader-
lijke organisaties; · 

Hebben goedgevo.nden en verstaan: 
Aan de lijst, behoorende bij het Besluit 

ontbinding landverraderlijke organisaties, 
toe te voegen: 

34 °. Agrarisch Front. 
Dit besluit, ten aanzien waarvan de be

voegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede lid, 
van het Besluit op den bijzonderen· staat 
van beleg, niet kan worden uitgeoefend, 
treedt in werking op den dag zijner afkon
diging. 

Onze Minister van Justitie {s belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Breda, den 12~en Mei 1g45. 
WILHELMINA. 

De Min. van Justitie a.i., P . S. GERBANDY. 

(Uitgeg. 26 Mei 1945.) 

S. F74 

12 Mei 1945. BESLUIT, betreffende de 
opname van het onderwijzend personeel 
van de R.-K . Ambachtsschool "St. 
Jozef" als deelgenoot in het Algemeen 
Curaçaosch Pensioenfonds. 

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

Overzeesche Gebiedsdeelen van 30 April 
1945, no. 453/WZ; 

Overwegende, dat het in verband met de 
opname als deelgenoot in het Algemeen Cu
raçaosch P ensioenfonds van het onderwijzend 
personeel van de R.-K. Ambachtsschool "St. 
Jozef", wenschelijk is Ons besluit van 27 
April 1936 (Staatsblad no. 941:Publicatie
blad no. 66), houdende oprichting van een 
pensioenfonds voor Curaçaosche burgerlijke 
landsdiena ren enz., zooals dit nader is aan
gevuld en gewijzigd, laatstelijk bij Ons be
sluit van 24 Dece!flber 1941, no. 3 (Staats-



blad no. B 97), andermaal aan t e vullen als 
_volgt en daarbij tevens te bepalen onder 
welke . voorwaarden dit personeel als deelge
noot m het Algemeen Curaçaosche Pensi-
oenfonds zal overgaan; • 

De Staten van Curaçao gehoord: 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

Art. 1. Ons besluit van den 27sten April 
1936 (Staatsblad no. 941, Publicatieblad no. 
6q) wordt gewijzigd en aangevuld als volgt : 

I. In het intitulé wordt het gedeelte na 
het woord "Pensioenfonds" gelezen: ,,voor 
(?~raç:'1<;>sc_he burgerlijke landsdienaren, po
htiem1hta1ren, onderwijzers bij het bijzonder 
onderwij s, het onderwijzend personeel van 
de R.-K. Ambachtsschool "St. Jozef", het 
personeel van het beheerskantooor der In
dische P ensioenfondsen in Curaçao en hunne 
weduwen en weezen". . 

II. H et eerste lid, van artikel 1, wordt 
gelezen: . · 

_ _,, ( 1) Er wordt een pensioenfonds opge 
richt voor Curaçaosche burgerlijke landsdie_ 
n~ren , politit;i militairen, onderwijzers bij het 
b11z. onderw11s, het onderwij zend personeel 
van de R.-K. Amb.-school "St. Jozef", 'het 
persopeel v. h. beheerskantoor der Indische 
P ensioenfondsen in Curuçao en hunne we
duwen en weezen ". 

III. In het derde lid van artikel 5 wordt 
in stede van " Gewezen Curaçaosche burger
lijke landsdienaren, politiemilitairen , onder
wijzers bij het bijzonder onderwijs en" ge
lezeni : ,,gewezen Curaçaosche burgerlijke 
landsdienaren, politiemilitairen, onderwijzers 
bij het bijzonder onderwijs, het onderwijzend 
personeel van de R .-K. Ambachtsschool "St. 
Jozef" , het personeel van het beheerskan
toor der Indische P ensioenfondsen in Cura
çao en". 

2. I. Voor de onderwijzers die op 1 J anu
ari 1943 aan de R.-K. Ambachtsschool "St. 
Jozef" werkzaam geweest zijn, zal door ieder 
zijn totale per dien datum in het voorzie
ningsfonds aanwezige kapitaal, in contanten 
in het Alge meen Curaçaosch Pensioenfonds 
moeten worden gestort. 

II. Personen, die te voren als onderwijzer 
aan de R.-K. Ambachtsscool "St. Jozef" ver
bonden waren en later in Curaçaoschen pen
sioengerechtigden dienst worden benoemp, 
zullen in het Algemeen Curaçaosche Pen
sioenfonds storten het totale bedrag, hetgeen 
ieder afzonderlijk op het tijdstip van ontslag 
als zoodanig, in het voorzieningsfonds bezat. 

3. Dit besluit treedt in werking met'. in
gang van den dag na dien zijner afkondiging 
in het Staatsblad, in Curaçao op den dag, . 
volgende op dien van zijn afkondiging in het 
Publicatieblad van dit gebiedsdeel en werkt 
terug tot en met den eersten Januari 1945. 

Onze Minister van Overzeesche Gebieds
deelen is belast met de uitvoering van het 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

Breda, den 12den Mei 1945. 
WILHELMINA. 

De M in. van O; erz. Geb., J. SCHMUTZER. 

(Uitgeg. 26 Mei r945.) 
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19 Mei 1945. BESLUIT, houdende w11z1-
gingen en aanvullingen van het Tribu
naalbesluit (Staa_tsblad 1944, No. E 101) 
en van het Koninklijk besluit van 23 
December 1944 (Staatsblad No. E 153). 

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

Justitie van d en 15den Mei 1945, no. II30/ 
G.g2(d) II; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is 
eenige wijzigingen en aanvulfingen aan te 
brengen in het Tribunaalbesluit en in Ons 
besluit van 23 December 1944, Staatsblad 
no, E 153 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. r. In het Tribunaalbesluit worden 

de navolgende wijzigingen aangebracht. 
I. Aan het slot van de tweede alinea van 

artikel 1, eerste lid, wordt toegevoegd: 
"dan wel openlijk hebben doen blijken van 

ingenomenheid met den v ijand," . 
II. Aan het slot van de vierde alinea van 

artikel 1, eerste lid, wordt toegevoegd : 
,,dan wel u it het hebben van vertrouwe

lijken omgang met per~onen, behoorende tot 
de burge rlij ke ofmilita:rebezettendemacht,". 

III. Aan het slot van de vijfde alinea 
van artikel 1, eerste lid, wordt de komma 
geschrapt en toegevoegd : 

,,of gegeveIJ. bevelen,". 
IV. Artikel 2 wordt vervangen door de 

volgende bepaling: 
2. z. Omt rent de inten1eering wordt 

door de Tribunalen in hun u itspraak geen 
tij dsduur bepaald. Zij zijn echter bevoegd, 
in die uitspraken voor bepaalde geyallen het 
inachtnemen van een daarbij aangegeven 
tij dsduur in overweging te geven. 

2. De intemeering geschiedt voor ten 
hoogste tien jaren. Zij wordt in ieder geval 
verminderd met twee derden v an derr tijd, 
gedurende welken de tenuitvoerlegging 
mocht zijn geschorst, äoordat de schuldige 
een vdjhei<lsstraf ondergaat ingevolge zijn 
veroordeeling wegens eenig strafbaar feit, 
vóór het in werking treden van dit besluit 
begaan. 

3. Volgens door Ons nader te stellen re
gelen kunnen geïnterneerden, die - mede 
gelet op den ernst der gedraging of gedragin
gen, ter zake waarvan de interneering is op
gelegd - op grond van hun houding, gedrag 
en vlijt, tijdens de interneering betoond, 
hiervoor in aanmerking komen, al dan niet 
voorwaa rde lijk op last van Onze n Minister 
van Justitie uit de interneering worden ont
slagen." 

V. Aan het slot van artikel 7, eerste lid, 
wordt de punt vervangen door een komma
punt en toegevoegd: 

"d. eenig voordeel, niet vallende in een 
gemeenschap van goederen, hetwelk tijdens 
de vijandelijke tezetting aan dén echtgenoot 
van den schuldige is opgekomen als gevolg 
van de gedragingen, op grond waarvan aan 
den schuldige de maatregel van verbeurd
verk laring is opgelegd." 
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VI. Aan artikel 7 worden toegevoegd de 
volgende vier leden: 

,,4. De verbeurdverklaring van het ver
mogen van een persoon, die in eenige ge
meens·chap van goederen is gehuwd, omvat 
het vermogen van die gemeenschap, behou
dens het bepaalde in het volgende lid. 

5. Het Tribunaal kan, bij het opleggen 
van den maatregel van verbeurdverklar'ing 
van een deel van het verrn,ogen van een per
soon, die in eenige gemeenschap van goede
ren is gehuwd, tevens bepalen, dat die ge
meenschap wordt ontbonden. In dat geval 
vervalt het niet-verbeurdverklaarde deel, 
voorzoover dit niet de helft van het vermo
gen van de gemeenschap overschrijdt, aan 
den echtgenoot, aan wien geen maatregel 
wordt opgelegd. 

6. De scheiding van goederen, bedoeld in 
het vorige lid, wordt door den secretaris van 
het Tribunaal openbaar gemaakt door de 
plaatsing van een uittreksel van de uit
spraak, nadat daarop het fiat executie is 
verleend. Het uittreksel moet bevatten de 
dagteekening der uitspraak en de aanduiding 
van het Tribunaal, door hetwelk de uit
spraak is gedaan; voorts de namen, voor
namen, beroep en woonplaats der echtge
nooten. De gronden waarop de uitspraak be
rust, mogen in dit uittreksel niet worden op
genomen. 

7. De uitspraak betreffende de ontbin
ding der gemeenschap wordt tegenover der
den eerst van kracht, nadat de in .het vorige 
lid bedoelde openbaarmaking heeft plaats 
gevonden." 

VII. In artikel 10, tweede lid, wordt na 
het woord "adjunct-secretarissen" inge
voegd: 

,,of waarnemende secretarissen". 
VIII. De tweede zin van artikel 10, vijf

de lid, wordt vervangen door den volgenden 
zin: 

"De secretarissen, adjunct-secretarissen 
en waarnemende secretarissen worden tot 
wederopzeggens toe benoèmd." 

IX. De tweede zin van artikel u, eerstP. 
lid, wordt vervangen door óen volgenden 
zin: 

"Ten aanzien van den secretaris, zijn 
adjuncten en de waameinrende secretarissen 
gelden dezelfde · vereischten, behoudens dat 
reeds benoembaar zijn zij die den vollen 
ouderdom van vijfentwintig jaren hebben 
bereikt." 

X. De aanhef van artikel u, tweede lid, 
wordt gelezen als volgt : 

,,2. De voorzitters en hunne plaatsver
vangers, alsmede de secretaris, zijne adjunc
ten en de waarnemende secretarissen wor
den zooveel mogelijk gekozen uit hen, die 
aan een Rijks- of daarmede gelijkgestelde 
universiteit hebben verkregen:". 

XI. In artikel 12, eerste lid, worden de 
woorden "de,. secretarissen en hunne adjunc
ten" vervangen door de woorden: • 

"de secretarissen, hunne adjuncten en de 
waarnemende secretarissen". 

XII . In artikel 12, tweede lid, worden 
de woorden " de secretarissen en hunne 
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adjuncten" vervangen door de woorden: 1> 

"de secretarissen, hunne adjuncten en de 
waarnemende secretarissen". 

XIII. In artikel 13 worden de woorden 
,,de secretarissen en hunne adjuncten" ver
vangen door de woorden: 

"de secretarissen, hunne adjuncten en de 
waarnemende secretarissen". 

XIV. In artikel 14, tweede lid, wordt na 
het woord "adjunct-secretaris" ingevoegd: 

.,of een waarnemend secretaris". 
XV. Aan artikel 14 wordt toegevoegd 

een derde lid, luidende : • 
"3 . . Een plaatsvervangende voorzitter 

kan ook als gewoon lid zitting heb.ben". 
XVI. In Titel II wordt na artikel 16 in

gevoegd het volgende artikel: 
,,Art. 16a. x. De president van het Tri

bunaal is bevoegd, volgens regelen te stellen 
· door Onzen Minister van Justitie, personeel 
voor den dienst van zijn Tribunaal aan te 
nemen. 

2. Omtrent de bezoldiging van dit per
soneel worden door Onzen Minister van 
Justitie regelen vastgesteld. 

3. Het personeel der Tribunalen is ten 
aanzien van alles, wat in verband met zijn · 
dienst te zijner kennis komt, tot geheimhou
ding verplicht". 

XVII. In artikel i7, tweede lid. worden 
de woorden "secretarissen en adjunct-secre
tarissen" vervangen door de woorden: 

"secretarissen, adjunct-secretarissen en 
waarnemende secretarissen". 

XVIII. In Titel III wordt na artikel 19 
ingevoegd het volgende artikel: 

• 19a. x. De voorzitter van de .kamer, 
welke met de behandeling van de zaak is be
last, is bevoegd, indien hij van oordeel is, 
dat een nader onderzoek noodig is, alvorens 
de zaak voor behandeling door het Tribunaal 
vatbaar is, aan de politie een onderzoek op 
te dragen en bevelen te geven. 

2. Het bepaalde in artikel 35 is hierop 
' van overeenkomstige toepassing." 

XIX. Artikel 26 wordt vervangen door 
de volgende bepaling: 

,,1. Het Tribunaal kan, indien het ter
men vindt tot de instelling van een voorbe
reidend onderzoek, dat onderzoek hetzij, als 
raadkamer vergaderende, zelf verrichten, 
hetzij geheel of gedeeltelijk opdra en aan 
een voorzitter, een plaatsvervangenden voor-
2itter, den secretaris, een adjunct-secretaris 
of een waarnemenden secretaris, dien het in 
de zaak tot commissaris benoemt. Het Tri
bunaal is steeds bevoegd een commissaris 
door een anderen commissaris te vervangen 
of zelf het onderzoek van den commissaris 
over te nemen. 

2. Onder voorbereidend onderzoek wordt 
verstaan elk onderzoek, dat aan de behande
ling ter zitting voorafgaat, behalve het on
derzoek, bedoeld in artikel 19a." 

XX. Artikel 31, eerste lid, wordt vervan
gen door de navolgende bepaling: 

.,1. Na den aanvang van het voorberei
dend onderzoek is ten aanzien van het ver-- · 
keer tusschen den raadsman en den beschul
digde, die zich in verzekerde bewaring be-



57 

vindt, het bepaalde in artikel 50, eerste lid, 
van het Wetboek van Strafvordering van 
overeenkomstige toepassing". 

XXI. Tusschen artikel 34 en artikel 35 
wordt ingevoegd een nieuw artikel, luidende: 

" A rt. 34a. 1. Een ieder is verplicht aan 
het Tribunaal de inlichtingen te verstrek
ken en de bescheiden over te leggen, waar
van de verstrekking of de overlegging door 
het Tribunaal voor de uitoefening van zijn 
taak noodig wordt geacht. 

2. Hij, die opzettelijk niet voldoet aan de 
verplichting omschreven in het vorige lid, 
dan wel door handelen of nalaten opzettelijk 
bewerkt of medebewerkt, dat aan die ver
plichting niet wordt voldaan, wordt als 
schuldig aan een misdrijf gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste één jaar of 
geldboete van ten hoogste tienduizend gul
den." 

XXII. In artikel 35 wordt, na het tweede 
lid, ingevoegd de navolgende bepaling: 

"2a. Het Tribunaal elf de commissaris 
zijn eveneens bevoegd een onderzoek, als in , 
het eerste lid bedoeld, rechtstreeks op te 
dragen aan de politie, met dien verstande, 
dat zoodanige opdracht slechts zal kunnen 
worden gericht tot het betrokken hoofd van 
plaatselijke of Rijks-politie." . 

XXIII. Aan artikel 45, tweede lid, wordt 
toegevoegd een tweede zin, luidende : 

,,Advocaten, procureurs, notarissen, ac
countants, bankiers en ambtenaren, als ge
tuigen of deskundigen opgeroepen of aange
maand tot het verstrekken van inlichtingen 
of het overleggen van bescheiden of tot het 
toelaten van een onderzoek, kunnen zich -
behoudens indien het betreft een zaak, waar -
in zij zelf als raadsman optreden - tegen
over het Tribunaal niet beroepen op eenig 
beroeps- of ambtsgeheim." 

XXIV. Artikel 54, vierde lid, vervalt. 
XXV. In artikel 73, eerste lid, wordt in 

plaats van "verzoeken en invrijhei.dstel
ling" gelezen : 

,,verzoeken om invrijheidstelling". 
XXVI. In Titel VI wordt na artikel 76 , 

ingevoegd een nieuw artikel luidende: 
"Art. 76a. De bepalingen van dezen Titel 

zijn van overeenkomstige toepassing op ver
zoeken om invrijheidstelling van in bewa
ring gestelde personen, als bedoeld in artikel 
73, indien zoodanig verzoek bij de betrokken 
autoriteit wordt ingediend door den echtge
noot, een bloedverwant in de rechte lijn of 
den raadsman van den inbewaring gestelden 
persoon.". 

2. In artikel ,-0, tweede lid, van Ons be
sluit van 23 December 1944, Staatsblad no. 
E 153, worden de woorden " secretaris of 
adjunct-secretaris" vervangen door de woor
den: 

,,secretaris, adjunct-secretaris of waarne
mend secretaris" . 

3. Dit besluit, ten aanzien waarvan de 
bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede 
lid van het Besluit op den bijzonderen staat 
va;, beleg, niet kan worden ~itgeoefend, 
treedt in werking op den. dag z1Jner afkon
diging. 

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

Breda, den 19den Mei 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van Justitie a.i., P. S. GERBANDY. 

(Uitgeg. 26 Mei z945.) 

S. F 76 

z9 Mt;i z945. BESLUIT, houdende w1Jz1-
gmg van het Besluit beperking rechts
verkeer (Staatsblad 1944, No. E 75). 

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

Justitie van den 14den Mei 1945, no. uo8/ 
G. 20/AD/IV; 

Overwegende, dat het wenschelijk is het 
aangaan van huwelijksche voorwaarden en 
het maken of herroepen van uiterste wilsbe
schikkingen uit te zonderen van het verbod, 
gesteld in artikel 1 van het Besluit beper
king rechtsverkeer; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Aan artikel 1 van het Besluit be

perking rechtsverkeer wordt aan het slot van 
het tweede lid toegevoegd een nieuwe zin, 
luidende: 

"Voorts zijn daarvan uitgezonderd het 
'aangaan van huwelijksche voorwaarden en 
het maken of herroepen van uiterste wilsbe
schikkingen.". 

2. Dit besluit wordt geacht te zijn in wer
king getreden op 16 September 1944. 

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

Breda, den 19den Mei 1945. 
WILHELMINA. 

De Mi,t1. van Justitie a.i., P. S. GERBANDY. 

(Uitgeg. 26 Mei z945.) 

S. F 7 7 

z9 Mei z945. BESLUIT, houdende rege
ling van de toelage aan toegevoegde 
raadslieden als bedoeld in artikel 30, lid 
6, van het Tribunaalbesluit (Staatsblad 
1944, No. E 101). 

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

Justitie van den 14den Mei 1945, no. u27/G . 
92(D)II; 

Gelet op het bepaalde in artikel 30, zesde 
lid, van het Tribunaalbesluit; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Aan advocaten, die krachtens het 

bepaalde· in artikel 30 van het Tribunaa1be
sluit zijn toegevoegd aan beschuldigden, 
wordt ter zake van hun verrichtingen een 
toelage toegekend voor elke zaak, waarin zij 
ter zitting de verdediging hebben gevoerd. 

2. De toelage bedraagt: 
indien de advocaat ter zitting pleidooi 

hield in één zaak: voor deze zaak vijftien 
gulden (f 15.- ); 

indiell'hij op dezelfde zitting pleidooi hield 
in twee of drie zaken : voor iedere zaak tien 
gulden (f 10.- ); 
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indien hij op dezelfde zitting pleidooi hield 
in vier of meer zaken: voor iedere zaak zeven 
gulden vijftig cent (f 7.50). 

3. De advocaten kunnen ter zake van de 
hun verschuldigde toelagen, op of na den 

' eersten dag van ieder kwartaal van het ka
lenderjaar declaratiën over het voorafgegane 
kwartaal bij het Departement van Justitie 
indienen door tusschenkomst van den secre
taris van het Tribunaal, die, indien hij de 
declaratie juist bevindt, daarop zijn goed
keuring stelt. 

4. Dit besluit, ten aanzien waarvan de 
bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede 
lid, van het ·Besluit op den bijzonderen staat 
van beleg, niet kan worden uitgeoefend, 
treedt in werking op den dag zijner afkon
diging. 

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

Breda, den . 19den Mei 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van justitie a.i., P. S. GERBANDY. 

(Uitgeg. 26 Mei 194;.) 

S. F78 

19 Mei 1945. BESLUIT, houdenäe aanvul
ling en wijziging van het Besluit bezol
diging ambtenaren •Tribunalen (Staats
blad 194s, No. F 6). 

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

Justitie a.i. van 15 Mei 1945, Afdeeling II, 
no. 1297/T 1 Kabinet; 

Gelet op het bepaalde in artikel 13 van 
het Tribunaalbesluit; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. r. Gerekend van 24 Januari 1945 het 

Besluit bezoldiging ambtenaren Tribunalen 
(Ons besluit vai;i 4 Januari 1945, Staatsblad 
No F 6) aan te vullen en te wijzigen als in 
de volgende artikelen bepaald. 

2. Het gestelde in artikel 5 van ons voor
noemd besluit wordt lid 1 en voor den aan
vang daarvan wordt geplaatst het cijfer "1", 
terwijl tevens aan dit ártikel wordt toege
voegd een nieuw tweede lid, luidende: 

"2. Boven en behalve de vergoeding naar 
de regelen van artikel z van dit besluit toe 
te kennen, genieten de in artikel 1 bedoelde 
ambtenaren eeo tijdelijke toelage voor kin
deren overeenkomstig de bepalingen welke 
te dien aanzien voor áe burgerlijke Rijks
ambtenaren zijn vastgesteld", 

3. Artikel 7 van Ons voornoemd besluit 
wordt aangevuld als volgt: 

In regel 1 wordt tusschen de woorden "ver
goeding" en "en" ingevoegd: 

,, , eventueele tijdelijke kindertoelage". 
4. In artikel 7 van Ons voornoemd be

sluit wordt in plaats van de woorden "al het
geen" gelezen: ,,tweederde gedeelte van het
geen". 

5. Dit besluit, ten aanzien waarvan de 
bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede lid, 
van het Besluit op den bijzonderen staat van 

. + 
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beleg, niet kan worden, uitgeoefend, treedt 
in werking op den dag zijner afkondiging. 

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

Breda, den 19den Mei 1945. 
WILHELMINA. 

De MiII. van justitie a.i., P. S. GERBANDY. 

(Uitgeg. 26 Mei 1945.) 

S. F 79 

19 Mei 1945. BESLUIT, houdende aanvul
ling van het Noodbesluit Rechterlijke 
Organisatie (Staatsblad 1944, No. E 
154). 

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

Justitie van 16 Mei 1945, no. n46/J. 508; 
Overwegende, dat de voorzieningen, bij 

het Noodbeslui Rechterlijke Organisatie 
(Staét!sblad No. E 154) met bt;trekking tot 
de rechterlijke indeeling getroffen; aanvul
ling behoeven ten aanzien van de bevoegd
heid van de deurwaarders; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In het derde lid van artikel 1 van 

het Noodbesluit Rechterlijke Organisatie 
worden achter de woorden "de notarissen" 
ingevoegd de woorden:: ,,en de deurwaar
ders". 

2. De ambtsverrichtingen, door deurwaar
ders vóór de inwerkingtreding van dit be
sluit, doch na de inwerkingtreding van een 
beschikking, als bedoeld in artikel. 1, eerste 
lid, van het Noodbesluit Rechterlijke Orga
nisatie, gedaan binnen de grenzen van die 
gemeenten, waarin z_ij vóór de inwerkingtre
ding van deze beschikking bevoegd waren, 
worden geacht bevoegdelijk te zijn gedaan. 

3. r>it besluit, ten aanzien waarvan de 
bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede lid, 
van het Besluit op den bijzonderen staat van 
beleg, niet kan worden uitgeoefend, treedt, 
in werking op den dag, volgende op dien 
zijner afkondiging. ' 

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

Breda, den 19den Mei 1945. 
WILHELMINA. 

De Min . van justitie a.i., P. S. GERBANDY. 

(Uitgeg. 26 Mei 1945.) 

S. F80 

18 Mei 1945. BESLUIT, houdende verdere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
4 Februari 1043 (Staatsblad No. D 67), 
betreffende uitgifte van biljetten aan 
toonder (laatstelijk gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van 9 Maart 1945 
(Staatsblad No. F 34). 

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

Financiën van II Mei 1945, No. 52810; 
Overwegende, dat het noodzakelijk is het 
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bedrag, tot hetwelk Onze Ministei van Fi
nanciën gemachtigd is biljetten aan toonder 
uit te geven, te verhoogen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het bedrag, tot hetwelk Onze Mi

nister van Financiën krachtens artikel 2 van 
Ons besluit van 4 Februari x943 (Staatsblad 
J:ijo. D 67) werd gemachtigd biljetten aan 
toonder uit te geven, wordt verhoogd tot ten 
hoogste f x.200.000.000,-. 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag volgende op -dien zijner 
afkondiging. 

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

Breda, den x8den Mei x945. 

WILHELMINA. 

De Min. van Financiën, HUYSMANS. 

(Uitgeg. 29 Mei I945.) 

S. F 81. 

29 Maart I945• BESLUIT, houdende on
derbrenging van het Mijnwezen bij het 
Departemen! van Sociale Zaken. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van onze Ministers voor 

Algemeene Oorlogvoering van het Konink
rijk, van Sociale Zaken en van Waterstaat 
a.i. van x4 Maart x945 No. 44/x258/45; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, alle 
zaken betreffende het Mijnwezen, tot dus
verre behoorende tot het gebied van het De
partement van Waterstaat, onder te brengen 
bij het Departement -van Sociale Zaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Met ingang van den dag, waarop 

dit besluit in werking treedt, behooren alle 
zaken betreffende het Mijnwezen tot het ge
bied van het Departement van Sociale 
Zaken. 

2. Waar in wetten, besluiten of beschik
kingen wordt gesproken van of bevoegdhe
den worden toegekend aan den Minister van 
Waterstaat, wordt in den vervolge, met be
trekking tot het Mijnwezen, verwezen naar, 
en worden de bevoegdheden uitgeoefend, 
door den Minister van Sociale Zaken. 

3. Dit Besluit treedt in werking met in
gang van xs Maart x945. 

Onze Ministers voor Algemeene Oorlog
voering van het Koninkrijk, van Sociale Za
ken en van Waterstaat a.i. zijn belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

Londen, den 29sten Maart x945. , 

WILHELMINA. 
De Min. voor Algem. Oorlogvoering van het 

Koninkrijk, P_. S. GERBRANDY. 

De Min. van Soc. Zaken, F. C. M. WYFFELS. 

De Min. v. W. a.i., F. C. M. WYFFELS. 

(Uitgeg. 29 Mei r945.) 
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S. F 82 

I9 Mei I945· BESLUIT, houdende aanwij
zing van formaties als bedoeld in artikel 
39, lid x, sub 3, van de Wet op de Krijgs
tucht. 

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

Oorlog van x7 Mei x945, Afdeeling I C, 
No. 5; 

Gelet op art. 39 van de Wet op de Krijgs
tucht; 

Overwegende, dat het wenschelijk is om, 
in afwijking van het bepaalde bij ons Besluit 
van 26 Aug. x943 (Staatsblad D 29) voor het 
in het Vereenigd Koninkrijk verblijvende 
personeel der Militaire Luchtva,i.rt een af
zonderlijke regeling te treffen ten aanzien 
van de strafbevoegdheid over dit personeel; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te bepalen: 
x. dat de militairen beneden den rang 

van luitenant-kolonel, behoorende tot of ge
detacheerd bij de · Militaire Luchtvaart, die 
in het Vereenigd Koninkrijk verblijven, een 
formatie zijn als bedoeld bij art. 39, eerste 
lid, 3° ., van de Wet op de Krijgstucht; 

2. dat de m
1
ilitairen hqoger in rang dan 

de onder x,. genoemden, behoorende tot öf 
gedetacheerd bij de Militaire Luchtvaart, 
die in het Vereenigd . Koninkrijk verblijven, 
met de hiervoren onder x. aangewezen for
matie, gezamenlijk een formatie zijn als be
doeld bij art. 39: xe lid, 3° ., van de Wet op 
de Krijgstucht. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

Breda, den x9den Mei x945. 

WILHELMINA. 
De Minister van Oorlog, J. DE QuAY. 

(Uitgeg., 30 Mei I945). 

S. F 83 

3I Mei I94-'i• BESLUIT, houdende wijzi
ging van het Organisatie-besluit Rechts
pleging te velde x944 (Staatsblad No. E 
67). 

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

Justitie en van Oorlog van den x8en Mei 
x945, no. xx67/G.20 (z); 

Overwegende, dat het in verband met de 
omstandigheid, dat de Bijzondere Gerechts
hoven, bedoeld in het Besluit op de Bijzon- • 
dere Gerechtshoven, nog niet functionnee
ren, noodzakelijk is de bevoegdheid van de 
krijgsraden te velde, bedoeld in het Organi• 
satie-besluit Rechtspleging te velde x944, uit 
te breiden; · 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Art. 8, tweede lid, van het Orga

nisatie-besluit Rechtspleging te velde x944 
wordt gewijzigd en gelezen als volgt: • 

.,2. Zij is insgelijks beperkt door het be
paalde in artikel x2 van het Besluit op de 
Bijzondere Gerechtshoven. Nochtans zijn de 
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krachtens dit besluit ingestelde krijgsraden 
te velde bevoegd om kennis te nemen van 
misdrijven, waarop de bepalingen van het 
Besluit Buitengewoon Strafrecht van toe
passing zijn, zoolang nog geen Bijzonder Ge
rechtshof in staat is daarvan kennis te ne
men, terwijl de berechting c\oor een zoodanig 
Höf naar het oordeel van den commandee
renden generaal niet kan worden afgewacht, 
mits 

a. de misdrijven zijn gepleegd na 4 Sep
tember 1944, of 

b. de misdrijven zijn gepleegd vóór dien 
datum, doch tusschen deze misdrijven en an
dere, welke uit anderen hoofde tot de kennis
neming van den krijgsraad te velde behoo
ren, samenloop bestaat. 

In de gevallen, in dit lid genoemd, blijft 
de krijgsraad te velde uitsluitend bevoegd, 
indien eernt na den aanvang van het onder
zoek ter terechtzitting een Bijzonder Ge
rechtshof in staat geraakt om van de zaak 
kennis te nemen.". 

2. Dit besluit, ten aanzien waarvan de 
bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede lid, 
van het Besluit op den bijzonderen staat 
van beleg, niet kan worden uitgeoefend, 
treedt in werking op den dag zijner afkondi
ging. 

Onze Ministern van Justitie en van Oor
log zijn, ieder voor zoover hem betreft, be
last met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Breda, den 31sten Mei 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van justitie a.i., P. S. GERBANDY. 

De Minister van Oorlog, J. DE QUAY. 

(Uitgeg. , 4 Juni 1945). · 

s. }' 84 

19 Mei 1945. BESLUIT, betreffende afwij
king van artikel 13 van de Waterntaats
wet 1900. 

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

Waterntaat d.d. 14 Mei 1945, No. W 3636; 
Overwegende, dat in de tegenwoordige 

buitengewone omstandigheden het niet 
steeds mogelijk is te voldoen aan het bepaal
de in artikel 13 van de Waterstaatswet 1900; 

Hebben goedgevonden en verntaan: 
Art. 1. Art. 13 van de Waterstaatswet 

1900 blijft buiten toepassing telkens wan
neer naar het oordeel van de Provinciale 
Staten buitengewone omstandigheden de 
toepassing van dat artikel niet mogelijk 
maken. 

2. Wanneer door de Provinciale Staten 
een voorstel, zooals bedoeld in artikel 13 
van de Waterntaatswet 1900, in behande
ling wordt genomen, zonder toepassing van 
het in dat artikel bepaalde, wordt van de 
redenen, welke daartoe hebben geleid, mei-

• ding gemaakt in den aanhef van de betref
fende regeling. 

3. Onze Minister van Waterstaat is be
last met de uitvoering van dit besluit, het-
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welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in werking treedt met ingang van den dag 
volgende op dien zijner afkondiging. 

Breda, den 19den Mei 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van Waterstaat, TH. P. TROMP. 

(Uitgeg., 6 Juni 1945). 

S. F 85 

29 Mei 1945. BESLUIT, houdende vast
stelling van het Besluit opsporing oor
logsmisdrijven. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op voordracht van Onze Ministern voor 

Algemeene Oorlogvoering van het Konink
rijk, van Buitenlandsche Zaken, van Justi
tie, van Binnenlandsche Zaken, van Oorlog 
en Marine, dd. 16 Mei 1945, No. G.U. 103/ 
45; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is ter 
uitvoering van de verplichtingen, aanvaard 
door Nederland en de Vereenigde Volkeren 
bij de declaratie afgelegd op 13 Januari 1g42 
in St. J ames's Palace te Londen, en mede 
in verband met huidige buitengewone 
omstandigheden, een speciale regeling te 
treffen voor een doelmatige opsporing van 
misdrijven, waarop het Besluit Buitenge
woon Strafrecht toepasselijk is voorzoover 
deze zijn begaan door anderen dan Neder
landers of Nederlandsche onderdanen; 

Hebben goedgevonden en verntaan: 
Art. 1. Onder oorlogsmisdrijven worden 

in dit besluit verstaan feiten, welke misdrij
ven naar Nederlandsch recht opleveren en 
in de wetten en gebruiken van den oorlog 
verboden zijn, tijdens den huidigen oorlog 
gepleegd door anderen dan Nederlanders of 
Nederlandsche onderdanen. 

2. 1, Er bestaat een Nederlandsche Com
missie inzake oorlogsmisdrijven. 

2. De Commissie bestaat uit een voor
zitter, een vice-voorzitter, gewone leden en 
een of meer secretarissen, welke op de voor
dracht van Onzen Minister van Justitie door 
Ons worden benoemd, geschornt en ontsla
gen. 

3. De gewone leden zijn opsporingsamb
tenaren in den zin van artikel r42 van het 
Wetboek van Strafvordering. 

3. Te Londen kan een bureau worden in
gesteld, waarin de Nederlandsche Vertegen
woordiger bij de United Nations Commis
sion for the investigation of War Crimes, 
een of meer leden der Commissie alsmede 
een secretaris zitting hebben. 

4. 1. De taak van de Commissie be
staat in de opsporing van oorlogsmisdrijven, 
de verzameling van alle daaromtrent ver
krijgbare gegevens en het gereed maken en 
inzenden van zaken bij de United Nations 
Commission for the investigation of War 
Crimes. 

2. Van de gereed gemaakte zaken wor
den afschriften ingediend bij Onzen Minister 
van Justitie. 

5. 1. De Commissie kan zich doen bij
staan door daartoe door Onzen Minister van 
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Justitie aan te 'wijzen opsporingsambtenaren. 
2. Deze zijn belast met onderzoek van 

bepaalde zaken en ontvangen hun opdrach
ten van den voorzitter, dan wel van den vice
voorzitter der Commissie. 

3. De rapporten en processen-verbaal 
van deze onderzoeken worden ingediend bij 
den opdrachtgever, of indien geen opdracht 
is verstrekt, bij den voorzitter der Commis
sie. 

6. 1. Er bestaan sub-commissies inzake 
oorlogsmisdrijven, wier taak, samenstelling 
en ressort nader worden geregeld door On
zen Minister van Justitie. 

2. Deze sub-commissies zullen bestaan 
uit een rechtsgeleerden voorzitter, tenminste 
twee leden met de hoedanigheid van opspo
ringsambtenaar, alsmede een secretaris. 

3. De taak dezer sub-commissies is het 
opsporen en het verzamelen van gegevens 
betreffende oorlogsmisdrijven. 

4. Deze sub-commissies leveren haar ge
gevens en zoover mogelijk voorbereide za
ken in bij den voorzitter der Commissie. 

5. De voorzitter laat desgewenscht aan
vullend onderzoek verrichten. 

7. De Procureurs-Fiscaal der Bijzondere 
Gerechtshoven doen mededeeling van alle 
zaken, waarvan de verdachte zich niet in het 
Rijk in Europa bevindt aan den voorzitter 
der Commissie. 

8. De opsporingsambtenaren, aangewe
,zen bij of krachtens den eersten titel van 
het tweede boek van het Wetboek van StraL 
vordering, zijn verplicht alle gegevens Öe
treffende oorlogsmisdrijven, welke te hunner 
kennis komen, onverwijld mede te deelen 
aan de in hun ressort gevestigde sub-com
missie bedoeld in artikel 6-

9. De Burgemeesters zijn verplicht de 
bevolking hunner gemeente door middel van 
algemeene bekendmaking op te roepen om 
mededeelingen en gegevens betreffend-~ oor
logsmisdrijven op te geven aan een in die 
bekendmaking te noem~n instantie. 

10. Onze Ministers van Justitie, van Bin
nenlandsche Zaken en van Oorlog dragen 
zorg, dat de onder hen ressorteerende amb
tenaren en instanties gegevens betreffende 
oorlogsmisdrijven, welke reeds te hunner 
kennis zijn gekomen of nog zullen komen, 
doorgeven aan den voorzitter der Commis
sie en voorts alle inlichtingen verstrekken, 
welke door deze autoriteit mochten worden 
gewenscht. 

11. 1. Door Onzen Minister van Oorlog· 
of van Marine zullen in overleg met Onzen 
Minister van Justitie, hetzij •OP verzoek van 
den voorzitter der Commissie, of van een 
der Procureurs-Fiscaal van een der Bijzon
dere Gerechtshoven, ófwel van de geallieer
de bezettingsautoriteiten ·_in vijandelijk ge
bied, rechtsgeleerde verbindings-officieren 
worden aangewezen, teneinde in overleg met 
voornoemde geallieerde autoriteiten in vijan
delijk gebied, betreffende oorlogsmisdrijven 
opsporingswerkzaamheden te verrichten in 
vijandelijk gebied. Aan de andere hiervoren 
vermelde autoriteiten zal van deze aanwij
zing~n kennis worden gegeven. 
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2. De in het eerste lid bedoelde verbin
dings-officieren zenden de resultaten hunner 
onderzoekingen in bij den voorzitter der 
Commissie. 

12. Onze Minister van Justitie stelt ver
goedingen vast voor werkzaamheden ver
richt ingevolge dit besluit door personen, die 
niet in Rijksdienst zijn. 

13. 1. · Dit besluit, ten aanzien waarvan 
de bevoegdheid bedoeld in artikel q, tweede 
lid, van het Besluit op den bijzonderen staat 
van beleg, niet kan worden uitgeoefend, 
treedt in werking op den dag zijner afkon
diging. 

2. Het kan worden aangehaald onder den 
titel "Besluit opsporing oorlogsmisdrijven". 

Onze Ministers voor Algemeene Oorlog
voering van het Koninkrijk, van Buitenland_ 
sche Zaken, Justitie , Binnenlandsche Zaken 
Oorlog en Marine zijn, ieder voor zoover 
hem betreft, belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

Breda, 29 Mei 1945. 

WILHELMINA. 
De Minister voor Alg. Oorlogsvoering van het 
Koninkrijk, Voorzitter van den Raad van 

Mirusters P . S. GERBRANDY. 

Voor den Min. van Buitenl. Zaken, 
E. MICHIELS VAN VERDUYNEN. 

De Min. van Justitie a.i., P. S. GERBANDY. 

De Minister van Oorlog, J. D E QUAY. 

De Minister van Marine, DE Boov. 

(Uitgeg., 6 Juni z945). 

S. F 86 

30 Mei z945. BESLUIT, h oudende nadere 
voorzieningen ten aanzien van de rege
lingen voor de uitbetaling van coupons 
getroffen in de Koninklijke besluite°' 
van 30 Maart 1945 (Staatsblad No. F 
37) en van 8 Mei 1945 (Staatsblad No. 
F 71). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Overwegende, dat het noo:lzakelijk is Ons 

besluit van 30 Maart 1945, Stbl. :-10. F 37, 
aan te vullen en tevens een nadere voorzie
ning te treffen met betrekking tot het be
paalde in Ons besluit van 8 ~ei 1945, Staats
blad no. F 71; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Aan het slot van het bepaalde 

onder 2 °. in het tweede lid van artikel 2 van 
Ons besluit ·van 30 Maart 1945, Staatsblad 
no. F 37, worden toegevoegd de navolgende 
zinsneden: 

"goede trouw wordt bij de toepassing van 
deze bépaling, behoudens b]ijk van het tegen
deel, geacht aanwezig te zijn, indien de ver
krijging heeft plaats gehad hetzij ter ge
legenheid van een nieuwe uitgifte, hetzij 
door aankoop door bemiddeling van een lid 
van de Vereeniging voor den Effectenhandel 
(Bedrijfsgroep Effectenhandel) wiens naam 
niet voorkomt op een door Onzen Minister 
van Financiën tot dit doel samengestelde en 
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in de Nederlandsche Staatscourant bekend 
gemaakte lijst, een en ander zoolang niet de 
Raad voor het Rechtsherstel - of, zoolang 
deze niet functionneert, het Militair Gezag 
- in bepaalde gevallen andere eischen voor 
de aanwe,zigheid van goede trouw zal hebben 
gesteld; door zoodanige beschikking wordt 
evenwel aan een overname, welke krach
tens de · bepalingen van dit besluit is ge
schied, haar kracht niet ontnomen;". 

2. Na artikel 3 van Ons besluit van 30 
Maart 1945, Staatsblad no. F 37, wordt inge
lascht een nie41,V artikel, luidende: 

,,3a. Onze Minister van Financiën is be
voegd om met betrekking tot de toepassing 
en de uitvoering van dit besluit nadere rege
lingen te stellen, welke in de Nederlandsche 
Staatscóurant worden bekend gemaakt." 

3. De in artikel 1 vermelde zinsneden zijn 
mede van toepassing met betrekking tot de 
regeling in zake het overnemen van coupons 
ten laste van publiekrechtelijke lichamen, 
vervat in Ons besluit van 8 Mei '45, Staats
blad no. F 71. 

4. Dit besluit ten aanzien waarvan de be
voegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede lid, 
van het Besluit op den bijzonderen staat van 
beleg niet kan worden uitgeoefend, treedt in 
werking met ingang van den dag zijner af
kondiging. 

Onze Ministers van Financiën en van 
Justitie zijn, ieder voor zoover hem betreft, 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Breda, den 3osten Mei 1945. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën HUYSMANS. 
De Min. van Justitie a.i., P. S. GERBANDY. 

(Uitgeg., 6 Juni 1945/ 
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8 Juni 1945. BESLUIT, betreffende een 
bijzondere regeling voor het jaar 1945 
in zake het uitreiken van de getuig
schriften van bekwaamheid tot univer
sitaire studiën. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
28 Mei 1945, Nr. V 141, afdeeling Onder
wijs; 

Overwegende, dat het in verband met de 
bijzondere omstandigheden wenschelijk is 
een bijzondere regeling te treffen in zake het 
uitreiken van de getuigschriften van be
kwaamheid tot universitaire studiën; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
In afwijking in zooverre van het bepaalde 

in de hoogeronderijswet en het Koninklijk 
besluit van 26 Mei 1922 (Staatsblad r,o. 387) 
zooals deze thans luiden, wordt het volgende 

•bepaald: 
Art. 1. In het jaar 1Q45 worden de eind

examens der gymnasia niet afgenomen. 
2. Behoudens het bepaalde in artikel 3 

wordt aan hen, die op 1 September 1944 
leerling waren van de hoogste klasse van een 
openbaar of ingevolge artikel 157 der hoo-
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geronderwijswet aangewezen bijzonder gym
nasium, of in het tijdvak van 1 September 
1944 tot 1 April 1945 tot deze klasse zijn 
toegelaten, het getuigschrift, bedoeld in de 
artikelen u en 157 dier wet, zonder het af
leggen van het eindexamen uitgereikt. Dit 
getuigschrift wordt geteekend door den rec
tor van het gymnasium en den met het toe
zicht op het gymnasium belasten inspecteur. 

3. Hc;t in açtikel 2 bedoelde getuigschrift. 
wordt zonder het afleggen van het eindexa
~en niet uitgereikt aan le~t'l.ingen, ten aan
zien waarvan de vergadenng van rector en 
leeraren der school beslist; dat zij d'p grönd 
van hun gedragingen tijdens de bezetting 
daarvoor niet in aanmerking behooren te 
komen. 

Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

Breda, 8 Juni 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. v. 0 ., K. en W., G. BOLKESTEIN. 

(Uitgeg. , IS Juni 1945). 
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8 Juni 1945. BESLUIT, betreffende een 
~ijzondere regeling voor het jaar 1945 
m zake het uitreiken, van het einddi
ploma eener hoogere burgerschool. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
28 M ei 1945, Nr. V 141, afdeeling Onderwijs; 

Overwegende, dat het in verband met de , 
bijzondere omstandigheden wenschelijk is een 
bijzondere regeling te treffen in zake het 
uitreiken van het einddiploma eener hoogere 
burgerschool; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
In afwijking in zooverre van het bepaalde 

in de middelbaaronderwijswet en de Konink
lijke besluiten van 8 Juni 1929 (Staatsbladen 
nos. 310 en 3u), zooals deze thans luiden, 
wordt het volgende bepaald: 

Art. 1. In het jaar 1945 worden de eind
examens der hoogere burgerscholen niet af
genomen. 

2. B ehoudens het bepaalde in artikel 3 
wordt aan hen, die op z September z944 
leerling waren van de hoogste klasse van een 
openbare of ingevolge artikel 45tredecies der 
middelbaaronderwijswet voor het jaar 1944 
aangewezen bijzondere hooge·re burgerschool, 
of in het tijdvak van 1 September 1944 tot 
1 April 1945 zijn toegelaten tot deze klasse, 
het getuigschrift, bedoeld in artikel 55, eer
ste lid, dier wet, zonder het afleggen van 
het eindexamen uitgereikt. Dit getuigschrift 
wordt geteekend door den directeur der 
hoogere burgerschool en den met toezicht op 
deze school belasten inspecteur. 

3. Het in artikel 2 bedoelde getuigschrift 
wordt zonder het afleggen van het eind
examen niet uitgereikt aan leerlingen, ten 
aanzien waarvan de vergadering van direc
teur en leeraren der school beslist, dat zij op 
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grond van hun gedragingen tijdens de be
zetting daarvoor niet in aanmerking behoo
ren te komen. 

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

Breda, 8 Juni 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van 0 ., K. en W., G. BOLKESTEIN. 

(Uitgeg. IS Juni z94s). 

S. F 89 

8 Juni I94S· BESLUIT, betreffende een 
bijzondere regeling voor het jaar 1945 
in zake het uitreiken van de akte van 
bekwaamheid als onderwijzer. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Mi11ister van 

Onderwij s,I Kunsten en Wetenschapp en, v an 
28 Mei 1945, Nr. V 141 , afdeeling Onderwijs; 

Overwegende, dat het in verband met de 
bijzondere omstandigheden wenschelijk is 
een bijzondere regeling te treffen in zake het 
uitreiken van de akte van bekwaamheid als 
onderwijzer; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
In afwijking in zooverre van het b epaalde 

in he t Koninklijk besluit van rn September 
1923 (Staatsblad no. 434), zooals dat thans 
luidt, wordt het volgende bepaald: 

Art. 1. In het jaar 1945 worden de eind
exameM der kweekscholen niet afgenomen. 

2. Behoudens het bepaalde in artikel 3 
wordt aan de leerlingen eéner kweekschool, 
die ingevolge artikel 23 van het Koninklijk 
besluit van rn September 1923 (Staatsblad 
no. 434) zouden zijn toegelaten tot het af
leggen van het eindexamen, de akte van be
kwaamheid als onderwijzer zonder het af
leggen van het eindexamen uitgereikt. Op 
deze akte , welke wordt geteekend door den 
directeur der kweekschool en den inspecteur 
van de onderwijzersopleiding, wordt ver
meld, dat het bezit ervan bevoegdheid ver
leent tot het geven van huis- en schoolonder
wijs in de vakken a-j, t enzij het geval zich 
voordoet, bedoeld in het zevende Jid van 
artikel 17 van dat besluit, in welk geval op 
de akte wordt vermeld, dat het bezit ervan 
bevoegdheid verleént tot het geven van huis
en schoolonderwijs in de vakken a-i. 

3. D e in artikel 2 bedoelde akte wordt 
zonder het afleggen van het eindexamen niet 
uitgereikt aan leerlingen, ten aanzien waar
van de v ergadering van directeur e n leeraren 
der school beslist, dat zij op grond van hun 
gedragingen tijdens de bezetting daarvoor 
niet in aanmerking behooren te komen. 

Onze Minister van Onderwijs , Kunsten 
en Wetenschappen , is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, dat in het StJiatsblad 
zal worden geplaatst. • 

Breda, 8 Juni 1945. 
WILHELMINA. 

D e Min. v an 0., K. en W., G. BoLKESTEIN. 
(Uitgeg. IS Juni z94s.) 
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II Juni I94S· BESLUIT, houdende vast
stelling v an h et Besluit zekerheidsstel
ling belastingen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op dç voordracht van Onze Ministers voo,

Algemeene Oorlogvoering van het Konink
rijk, va_n Buitenlandsche Zaken, van Justitie, 
van Bmnenlandsche Zaken, van Onderwijs. 
Kunsten en Wetenschappen, van Financiën 
van Oorlog, van Marine, van Waterstaat' 
van Handel, Nijverheid en Landbouw, va~ 
Scheepvaart en Visscherij, van S ociale Za
ken, van Overzeesche Gebiedsdeelen en van 
Onz~n Minister zonder portefeuille van 4 
Jum 1945, No. 1; Afd. Directe Belastingen; 

Overwegende, dat het in 's lands belang 
mede wegens den emstigen achterstand wel~ 
ke in Nederland op het gebied van de belas
tingheffing is ontstaan, noodzakelijk is ver
plich te en vrijwillige zekerheidstelling voor 
vastgestelde of nog vas.t te stellen belasting
aanslagen mogelijk te maken; 

H ebben goedgevondeh en verstaan: 

Artikel x. 

Onze Minister van Financiën is gemach
tigd, ter bevordering van de regelmatige hef
fing, zoo van bestaande als van mogelijk 
nieu"." in te voeren belastingen , algemeen 
verbindende voorschriften uit te vaardigen 
met betrekking tot het verplicht of vrijwillig 
stellen van zekerheid, in geld of anderszins, 
voor bestaande of toekomstige belasting
schulden. 

Artikel 2. 

Dit besluit kan worden aangehaald als: 
Besluit zekerheidstelling belastingen. Het 
treedt: in werking met ingang van den dag 
zijner afkondiging. 

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

Breda, den nden Juni 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. voor Algem. Oorlogvoering van het 

Koninkrijk, P. S. GERBRANDY. 

De M in . v. Buiten/. z., E . N. VAN KLEFFENS. 

De Min. van Justitie a.i., P. S. ÛERBANDY. 

De Minister van Binnen/. Zaken, BEEL. 

De Min. van 0., K. en W. , G. BOLKl,STEIN. 

De Min. van Financiën, HUYSMANS. 

De Minister van Oorlog, J. DE QUAY. 

De Minister van Marine, DE BooY. 
De Min. v. Wat. en Wederopbouw, TROMP. 

De Min. van H., N. en L ., J . H. GISPEN. 

De Min. van Scheepv. en V ., DE BooY. 
De Min. van Soc. Z ., F. C . M. WtJFFELS. 

De Min . van Overz. Geb., J. SCHMUTZER. 

(Uitgeg. IS Juni z94s.) 
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z2 Juni z945. BESLUIT, betreffende in
stelling van Bijzondere Gerechtshoven en 
een Bijzonderen Raad van Cassatie. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Justitie a.i., van Marin~ 
en van Oorlog, van 7 Juni 1945, Afdeeling II, 
No. 1600 a/K 355, Kabinet; 

Gelet op de artikelen 1, II, 1e lid, 13, 2e 
lid en 14 van het Besluit op de Bijzondere 
Gerechtshoven (Ons besluit van 22 Decem
ber 1q43, Staatblad, No. D 62); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Artikel 1. 

1. In het Rijk in Europa worden ingesteld 
vijf Bijzondere Gerechtshoven. 

2. Hun rechtsgebied valt samen met dat 
der Gerechtshoven; hun plaats van vestiging 
is onderscheidenlijk 's-Hertogenbosch, Arn
hem, 's-Gravenhage, Amsterdam en Leeuwar
den. 

Artikel 2. 
Het Bijzonder Gerechtshof te 's-Hertogen

bosch is verdeeld in drie kamers, dat te 
Arnhem in drie, dat te 's-Gravenhage in vijf, 
dat te Amsterdam in zes en dat te Leeuwar
den in drie. 

Artikel 3. 
1. Er wordt ingesteld een Bijzondere 

Raad van Cassatie, welke is gevestigd te 
's-Gravenhage. 

2. De Bijzondere Raad van Cassatie is 
verdeeld in twee kamers. 

Artikel 4. 
Dit besluit, ten aanzien waarvan de be

voegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede lid 
van het Besluit op den Bijzonderen staat van 
be!eg, niet kan worden uitgeoefend, treedt in 
werking op den dag zijner afkondiging. 

Onze Ministers van Justitie, van Marine 
en van Oorlog zijn ieder voor zoover hem be
treft, belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

Breda, den 12den Juni 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Justitie a.i., 
De Minister van Marine, DE Boov. 

GERBRANDY. 
I 

De Minister van Oorlog, J. DE QuAY. 

(Uitgeg. 15 Juni z945.) 
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8 Mei z945. BESLUIT, houdende machti
ging op den Luitenant-Gouverneur-Ge
neraal van Nederlandsch-lndië inzake 
de tijdelijke benoeming of de tijdelijke 
bevordering van officieren der Konink
lijke Landmacht. 

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

Oorlog en Overzeesche Gebiedsdeelen van 
12 April 1945, Afd. IC, n°. 13; 

Overwegende, dat het noodzakelijk ,is den 
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Luitenant-Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië onder na te noemen bijzondere 
omstandigheden machtiging te verleenen tot 
het tijdelijk benoemen of het tijdelijk bevor
deren van officieren der Koninklijke Land
macht op den voet. van Onze Besluiten van 
II April 1942 (Staatsblad, nos. C 30 en C 
3_r), zooals deze Besluiten sedert zijn gewij
zigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. 1. Wij machtigen den Luitenant

Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-In
dië om, pij de uitoefening zijner bevoegdhe
den: 

1e. hetzij tijdelijk te benoemen tot den 
voor de te vervullen functie vereischten offi
ciersrang op den voet van Ons Besluit van 
11 April 1942 (Staatsblad No. C 31) zooals 
dit Besluit sedert is gewijzigd, militai~en van 
het beroeps- of verlofsoersoneel der Ko
ninklijke Landmacht, die gedetacheerd zijn 
bij het Koninklijk Nederlandsch-lndische 
Leger; 

2e. hetzij tijdelijk te bevorderen tot den 
voor de te vervullen functie vereischten 
rang op den voet van Ons Besluit van II 

April 1942 (Staatsblad :No. C .w), zooals dit 
Besluit sedert is gewijzigd, officieren of re
serve-officieren van de Koninklijke Land
macht, gedetacheerd bij het Koninklijk Ne
derlandsch-Indische Leger, die voldoen aan 
de eischen van geschiktheid voor bevorde
ring, doch uit hoofde van plaatsing in de 
ranglijst nog niet in aanmerking komen om 
overeenkomstig de bepalingen, vervat in de 
tweede afdeeling van de Bevorderingswet t 
voor de Landmacht 1902 en van de tweede 
afdeeling van de wet voor het reserve-perso
neel der Landmacht 1905, te worden bevor
àetd. 

2. De Luitenant-Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch-Indië is slechts · bevoegd 
van de hem ingevolge het .eerste lid van dit 
artikel verleende machtiging gebruik te ma
ken, indien naar zijn oordeel voor het her
stel · of de handhaving der uit- of inwendige 
veiligheid gebruikmaking der machtiging 
onmiddellijk of dringend noodzakelijk is en 
eveneens naar zijn oordeel verbinding met de 
Regeering dermate onzeker of belemmerd is, 
dat Onze beslissing omtrent een noodzakelijk 
geachte tijdelijke benoeming of een bevor
dering niet kan worden afgewacht. 

2. Telkens wanneer de Luitenant-Gouver
neur-Generaal van Ned.-lndië van de hem 
ingevolge art. 1, eerste lid, verleende mach
tiging gebruik maakt, wendt hij zich tot On
zen Minister van Oorlog, met het verzoek de 
tijdelijke benoeming zoo spoedig mogelijk 
aan Ons ter bekrachtiging voor te leggen. 

2. Wanneer Wij de bekrachtiging van een 
tijdelijke benoeming of bevordering onthou
den, blijft deze van kracht tot het tijdstip, 
waaroP. Ons desbetreffend Besluit ter kennis 
is gebracht van den Luitenant-Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indië. 

3. Dit Besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

Onze Ministers van Oorlog en van Over
K 2663 
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zeesche Gebiedsdeelen zijn, ieder voor zoo
ver hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit Besluit, dat in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

Breda, den 8sten Mei 1945. 
W I L H ELMI NA. 

De Minister van Oorlog, J. DE QuAY. 

De Min. van Overz. Geb, J. SCHMUTZER. 

(Uitgeg. I8 Juli I945.) 

S, F 93 / 

8 Mei . . IfN.5• BESLUIT, houdende nadere 
w13z1gmg van het Schepenbesluit. 

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

Waterstaat van 2 Mei 1945, No. M . 2227; 
Overwegende, dat het noodzakelijk is ge

bleken artikel 81bis van het Schepenbesluit, 
zooals dat is gewijzigd bij Ons Besluit d.d. 19 
November 1943 (Staatsblad No. D 47), na
der aan te vullen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Aan artikel 81bis van het Sche

penbesluit wordt een vierde lid toegevoegd; 
luidende: 

Eveneens kan Onze Minister van Water
staat, in overleg met Onzen Minister van 
Marine, groepen· van schepen, dan wel met 
name te vermelden schepen aanwijzen, voor 
welke de voorschriften van Bijlage XIX 
slechts voor ecfo door hem te . bepalen ge
deelte of in het geheel niet zullen gelden, 
dan wel voor welke die voorschriften wel 
zullen gelden, ook wanneer ll:Ïj vare!) in een 
gebied waarvoor de aanwijzing, bedoeld in 
het derde lid, heeft plaats gehad. 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien zijner 
afkondiging. 

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

·Breda, 8 Mei 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van Waterstaat, TH. P . TROMP. 

(Uitgeg. 20 juni I945.) 
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II Ju~ I945· BESLUIT, houdende w13z1-
gmg van het Besluit Tijdelijke Per
soonsbewijzen i:945. 

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

Binnenlandsche Zaken van 5 Juni 1945, af
deeling Binnenlandsch Bestuur, no. 176; 

Overwegende, dat het m verband met de 
bijzondere omstandigheden noodzakelijk is, 
den termijn, genoemd in artikel 3 van het 
Besluit Tijdelijke Perwonsbewijzen 1945, te 
herzien; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
In artikel 3, eerste lid, van Ons besluit 

van 7 Maart 1945 houdende vaststelling van 
het'. Besluit Tijdelijke Persoonsbewijzen 1945, 
worden de woorden: 

L. \& S. 1945 
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" uiterlijk binnen een maand na het in 
werking treden van dit besluit, d an wel 
u iterlijk binnen een maand nadat het gebied 
der betrokken gemeente in bijzonderen staat 
van beleg is komen te verkeeren" 

vervangen door de woorden: 
"binnen een door Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken te bepalen termijn". 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in werking treedt met ingang van den dag 
zijner afkondiging. 

Breda, den uden Juni 1945. 
:W-ILHELMINA. 

De Minister va1_1 Binnen/. Zaken, BEEL. 

( Uit~g. 2 Juli I9'45.) 
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30 Mei I945· BESLUIT, betreffende tijde
lijke voorzieningen met betrekking tot 
den looptijd van het begrootingsdienst
jaar voor de provinciën en gemeenten. 

Wij W ILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht .van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 24 Mei 1945, N o. 
1328 afd. B .B.Bur.Fin.; 

Gelet op artikel 9 van het Koninklijk Be
sluit van den 31sten Juli 1905, Staatsblad 
248, tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld bij artikel 
108 der provinciale wet en op artikel 9 van 
de "Begrootingsvoorschriften 1931"; 

Overwegende dat de huidige omstandig
heden voorzieningen noodzakelijk maken met 
betrekking tot den looptijd van het dienst
jaar voor de provinciën en gemeenten; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Onze Minister van Binnenland

sche Zaken is bevoegd, de Gedeputeerde Sta
ten eener provincie op het daartoe door de
zen gedaan verzoek te machtigen, met name 
i;angewezen inkomsten en uitgaven den 
dienst 1943 der provincie betreffend, met af
wijking van het bepaalde in artikel 9 van den 
algemeenen "-maatregel van bestuur van 31 
Juli 1905, Staatsblad 248, alsnog in de reke
ning van inkomsten en uitgaven der provin
cie over dat dienstjaar op te nemen. 

2. Onze Minister van Binnenlandsche. 
Zaken is bevoegd, te bepalen, dat het 'dienst
jaar 1944 voor de gemeenten, in afwijking 
van het bepaalde in artikel 9 van de "Be
grootingsvoorschriften 1931" voor alle of 
voor bepaalde ontvangsten en uitgaven zal 
worden gesloten op een nader door hem vast 
te stellen datum. 

3. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag zijner plaatsing in het 
Staatsblad. 

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

Breda, den 3osten Mei 1945. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnen/. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. 20 Juni 1945.) 
. s 
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7 Juni z945. BESLUIT, houdende de bui
tenwerkingstelling van het Koninklijk 
besluit van ~ Januari 1944 (Staatsblad 
n°. E 1) nopens de regeling van pen
sioenen en onderstanden aan weduwen 
en weezen van Nederlandsch-Indische 
landsdienaren. 

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

Overzeesche Gebiedsdeelen van 30 Mei 1945, 
n°. xoo8/IX 15; 
· Hebben goedgevonden en verstaan: 

I. Met ingang van een door Onzen Mi
nister van Overzeesche Gebiedsdeelen vast 
te stellen tijdstip, buit,en werking te stellen 
Onze beschikking van 3 Januari 1944, Staats
blad n°. E 1, waarbij de regeling van pen
sioenen en onderstanden aan weduwen en 
weezen van Nederlandsch-Indische lands
dienaren ten laste van de Indische pensioen
fondsen buiten bezet gebied werd opgedra
gen aan den vertegenwoordiger der Directie 
van de Indische pensioenfondsen in Curaçao. 

II. Te bepalen dat, gedurende den tijd 
dat de vertegenwoordiger der Directie van 
de Indische pensioenfondsen in Neder
landsch-lndië buiten staat is, zijn functie uit 
te oefenen, de regeling van pensioenen en 
onderstanden aan weduwen en weezen van 
Nederlandsch-Indische landsdienaren ten 
laste van de Indische pensioenfondsen, op 
grond van de verschillende voor toekenning 
van die pensioenen en onderstanden geldende 
Reglementen, zal geschieden door de Direc
tie van de Indische pensioenfondsen. 

Onze Minister van Overzeesche Gebieds
deelen is belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het -Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

Breda, den 7den Juni 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van Overz. Geb., J. SCHMUTZER. 

(Uitgeg. 2z Juni 1945.) 
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11 Juni z945. BESLUIT, houdende wijzi
ging van het Besluit Tijdelijke Organi
satie der Rechtedijke Macht. 

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

Justitie van 29 Mei 1945, no. 1201/J.508 (D), 
Overwe·gende, dat het in verband met het 

bestaand gebrek aan universitair-geschoolde 
krachten bij griffiën van arrondissements
rechtbanken en gerechtshoven ter wille van 
den voortgang der rechtspleging noodzakelijk 
is gebleken, tijdelijk de mogelijkheid te ope
nen, dat ook' die beëedigde klerken ter grif
fie, die niet een universitairen graad of hoe
danigheid bezitten, als volgens de geldende 
wetgeving daartoe vereischt, den Griffier ter 
terechtzitting kunnen vervangen; . 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het eerste lid van artikel 9 van 
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het Besluit Tijdelijke Organisatie der Rech
terlijke Macht wordt gelezen als volgt: 

· ,,1. De ingevolge het bepaalde in de arti
kelen 1, 7 en 8 tijdelijk in eenig ambt te be
noemen of voor een ander ambt aan te wijzen 
leden der rechterlijke macht moeten voldoen 
aan dezelfde eischen -van benoembaarheid, 
welke gelden voor hen die in hetzelfde ambt 
op de gewone wijze worden benoemd." 

2. In het Besluit il'ijdelijke Organisatie 
der Rechterlijke Macht wordt tusschen arti
kel 9 en artikel 10 ingevoegd een nieuw ar
tikel 9a, luidende: 

"Voor den tijdsduur van de werking van 
dit besluit zijn, in afwijking van de artikelen 
47a, laatste lid, en 61b, laatste lid, der Wet 
op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid 
der Justitie, beëedigde klerken ter Griffie,. 
die niet eenen graad of hoedanigheid als in 
die artikelen bedoeld bezitten, niettemin be
voegd den griffier ter terechtzitting te ver
vangen." 

·3. Dit besluit heeft terugwerkende kracht 
tot den dag, waarop het Besluit Tijdelijke 
Organisatie der Rechterlijke Macht in we.
king is getreden en verbindt zoolang dat Be-
sluit van kracht is. . 

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

Breda, den nden Juni 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van Justitie a.i., GERBRANDY. 

(Uitgeg. 2z Juni z945.) 
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16 Juni z945. BESLUIT, houdende vast
stelling van het Besluit Overgangsrege
ling Oorlogsschade. 

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

Algemeene Oorlogvoering van het Konink
rijk, van Buitenlandsche Zaken, van Justitie, 
van Binnenlandsche Zaken, van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, van Financiën, 
van Oorlog, van Marine, van Waterstaat en 
van Wederopbouw, _van Handel, Nijverheid 
en Landbouw, van Scheepvaart en Visscherij, 
van Sociale Zaken, van Overzeesche Gebieds
deelen en van Onzen Minister zonder Porte
feuille, dd. 14 Juni 1945, n°. -25; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is, nu 
de uitvoering van de in den bezettingstijd 
terzake van oorlogsschade getroffen regelin
gen op grond van het Besluit Bezettingsmaat- , 
regelen (Koninklijk besluit van 17 Septem
ber 1944, Staatsbladno. E 93) is geschorst, 
in afwachting van een definitieve regding bij 
de wet, een overgangsregeling te treffen in
zake de registratie, het onderzoek en de taxa
tie van oorlogsschade en de toekenning van 
geldelijke uitkeeringen bij wijze van voor
schot en van credieten terzake daarvan, als
mede enkele daarmede samenhangende voor
zieningen te treffen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
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HOOFDSTUK I. 

Begripsbepaling en werkingssfeer. 

Art, 1. In dit'besluit wordt verstaan onder: 
a. Onze Minister: Onze Minister van Fi

nanciën; 
b. Oorlogsschade: alle schade als recht

streeksch gevolg van oorlogsgeweld, van han
delingen of maatregelen van den vijand, of 
van oorlogsomst§Uldigheden, ontstaan aan on
roerende goederen of aan zoodanige roerende 
goederen, die tot een bedrijf behooren of tot 
het uitoefenen van een beroep dienen, daar
onder begrepen: binnenvaartuigen, veren, 
vaarbaar materieel, drijvende inrichtingen, 
alsmede door Onzen Minister aan te wijzen 
zeeschepen, dan wel aan huisraad, voor zoo
ver die goederen ten tijde van het ontstaan 
der schade toebehoorden hetzij aan Neder
landers, Nederlandsche onderdanen uit an
deren hoofde of Nederlandsche rechtsperso·• 
nen en zich bevonden binnen de grenzen ,van 
het Rijk in Europa; 

c. Commissariaat : het Commissariaat voor 
Oorlogsschade; 

d. • Schade-enquête-commissie: de regio
nale commissie, belast met de registratie, het 
onderzoek en de taxatie van oorlogsschade. 

2. z. Ingeval van twijfel of een rechts
persoon een Nederlandsche rechtspersoon is, 
is het oordeel van-Onzen Minister beslissend. 

2. Onze Minister kan bepalen, hetzij van 
geval tot geval, of voor groepen van geval
len, dat en in hoeverre dit besluit mede van 
toepassing is op oorlogsschade, geleden door 
niet-Nederlanders of op oorlogsschade buiten 
de grenzen van het Rijk in Europa ontstaan. 

3. Dit besluit is niet van toepassing ten 
aanzien van: 

x) schade, waarvoor afzonderlijke wette
lijke of administratieve regelingen gelden; 

2) schade aan goederen, toebehoorende 
aan publiekrechtelijke lichamen, of die voor 
het geheel of voor een overwegend deel met 
Overheidsmiddelen zijn verkregen of ver
vaardigd en toebehooren aan lichamen, die 
door Onzen Minister voor de toepassing van 
dit besluit met publiekrechtelijke lichamen 
zijn, gelijkgesteld; 

3) schade, die in verband met den finan
cieelen toestand van den getroffene van zoo 
geringe beteekenis moet worden geacht, dat 
zij naar het oordeel van Onzen Minister niet 
voor registratie in aanmerking komt. 

HOOFDSTUK II. ' 

Van het Commissariaat en de Schade
enquête-commissies. 

4. x. Het commissariaat voor oorlogs-. 
schade bestaat ·uit tenminste drie en ten 
hoogste vijf leden, die door Ons, op voor
dracht van Onzen Minister, worden benoemd, 
geschorst en ontslagen. 

2. Aan het Commissariaat kunnen door 
Onzen Minister, op voordracht van de be~ 
trokken Departementshoofden, vertegen
woordigers van de in aanmerking komende 
Departementen van Algemeen Bestuur, als 
buitengewone leden worden toegev9egd. 
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3. Een der leden van het Commissariaat 
wordt door Ons als voorzitter aangewezen. 

4. Aan het Commissariaat kan door On
zen Minister, in overleg met deszelfs voorzit
ter, worden toegevoegd een directeur van het 
bureau van het Commissariaat, die met de 
dagelijksche leiding van deszelfs zaken is be
last, alsmede een secretaris. De directeur en 
de secretaris worden al dan niet uit de leden 
van het Commissariaat gekozen. 

5. Onze Minister regelt de vergoedingen 
van reis- en verblijfkosten en verdere ver
goeding van den voorzitter en van de leden 
van het Commissariaat. 

5. Het Commissariaat is, overeenkomstig 
nader door Onzen Minister te geven alge
meene of bijzondere instructies, belast met: 

a. de leiding van de registratie, het onder
zoek en de taxatie van oorlogsschade; 

b. de toekenning van geldelijke uitkee
ringen bij wijze van voorschot en van credie
ten tot herstel van oorlogsschade en de ver
leening van bijdragen in 'oorlogsschade, welke 
eventueel nader bij de wet ten laste van 
's Rijks kas mochten worden toegekend; 

c. de uitoefening van de bevoegdheden, 
met uitzondering van die, genoemd in artikel 
x4, welke bij dit besluit aan Onzen Minister 
zijn toegekend, zulks voorzoover die uitoefe
ning door Onzen Minister aan het Commis
sariaat wordt overgedragen; 

d. het dienen van raad aan Onzen Minis
ter omtrent de uitvoering van dit besluit en 
in alle zaken die betrekking hebben op oor
logsschade. · 

6. • z. De thans in functie zijnde Schade
enquête-commissies en derzelver leden blij
ven als zoodanig gehandhaafd, voorzoover 
door Onzen Minister niet anders wordt be
slist. 

2. , Door Onzen Minister kunnen nieuwe 
Schade-enquête-commissies worden inge
steld. Hij bepaalt het ambtsgebied van elke 
nieuwe commissie. 

3. De leden van de Schade-enquête-com
missies worden door Om,ien Minister be
noemd, geschorst en ontslagen. Tot lid-secre
taris wordt bij voorkeur een Inspecteur, doch 
in ieder geval een ambtenaar van 's Rijks be
lastingen benoemd. Onze Minister regelt de 
vergoeding van reis- en verblijfkosten en ver
dere vergoeding van den voorzitter en van 
de leden. 

HOOFDSTUK III. 

Van de registrati'e en taxatie van oorlog11-
schade. 

7. x. Elke Schade-enquête-commissie is 
belast met de registratie, het onderzoek en de 
taxatie van oorlogsschade, die in haar ambts
gebied is ontstaan en met zoodanige andere 
verrichtingen, als haar door Onzen Minister 
worden opgedragen. 

2. Zij is gehouden daarbij de aanwijzin
gen in acht te nemen, die door Onzen Minis
ter worden gegeven. 

3. Onze Minister kan de registratie, het 
onderzoek en de taxatie van bepaalde geval
len of groepen van gevallen van oorlogsschade 
opdr&gen aan andere reeds bestaande of nog 
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in t e stellen instanties. H ij kan bepalen, dat 
d aarbij zal worden afgeweken van een of meer 
der bepalingen van dit besluit. In dat geval 
geeft hij terzake nadere voorschriften. 

8. 1. Om in aanmerking te kunnen ko
men voor geldelijke uitkeeringen bij wijze 
van voorschot en voor credieten dan wel voor 
eventueele bijdragen in oorlogsschade dienen 
belanghebbenden hun schadegevallen ter re
gistratie, onderzoek en taxatie bij de Schade
enquête-commissie te hebben aangemeld, 
uiterlijk binnen 2 maanden na het inwerking
treden van dit besluit of binnen 2 ma~nden 
na het ontstaan van de schade, indien laatst
genoemde termijn langer is. 

2. D e schade-enquête-commissies zijn, 
met goedkeuring van Onzen Minister, be
voegd schade-aangiften ook in ontvangst te 
nemen na den gestelden termijn, mits aan
gever aantoont, dat het verzuim hem niet te 
wijten is. 

9. De schade wordt bepaald op het be
drag, dat, bij toepassing van de artikelen 3 
t/m 7 van het besluit op de materieele oor
logsschaden (Verordeningenblad I940/22 I), 
zooals dat besluit nader is gewijzigd, en de 
ter uitvoering daarvan gegeven voorschriften 
en aanwijzingen, als bijdrage had kunnen 
worden verleend. 

HOOFDSTUK IV. 

Van de geldelijke uitkeeringen bij wijze van 
voorschot en van credieten. 

10. 1. In afwachting van een nadere wet
telijke regeling nopens het verleenen van bij
dragen in oorlogsschade, kunnen door of van
wege het Commissariaat bij wijze van voor
schot geldelijke uitkeeringen terzake van zoo
danige schade worden gedaan. Zoodanige uit- · 
·keeringen terzake van schade aan huisraad, 
lijfgoederen en verbruiksvoorraden daaron
der begrepen, mogen per getroffene of diens 
gezin een bedrag van f Io.ooo niet overschrij
den. 

2. Behalve de uitkeeringen bedoeld in het 
vorige lid, kunnen door of vanwege het Com
missariaat uit Rijksmiddelen of uit middelen 
van derden, onder garantie van het Rijk, ter
zake van oorlogsschade credieten worden 
toegekend. 

3. Geldelijke uitkeeringen en credieten, 
zooals bedoeld in de beide vorige leden, kun
nen worden verleend, indien de door oorlogs
schade getroffene buiten staat is om de nood
zakelijke wederaanschaffing of het noodza
kelijk herstel zelf te bekostigen en hij daar
voor de vereischte vergunning of toewijzi;ng 
heeft verkregen van de bevoegde instantie, 

dan wel zoodanige vergunning of toestemming 
niet benoodigd is. 

4 . Onze Minister regelt de toekenning 
van geldelijke uitkeeringgen en credieten, als
mede de voorwaarden daaraan te verbinden. 

ll. Het geval van noodzakelijke weder
aanschaffing of van noodzakelijk herstel in 
den zin van het b,epaalde in het voorgaande 
artikel, wordt geacht aanwezig te zijn, indien 
hetzij door het uitblijven daarvan getroffene 
in een noodtoestand zou blijven nerkeeren, 
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hetzij die wederaanschaffing of dat herstel 
naar het oordeel van het Commissariaat dient 
té geschieden in het algemeen belang, dan 
wel om bedrijfseconomische redenen is v er
eischt. 

12. I. Het herstel van schade aan onroe
rend goed kan ook voor rekenin g en r isico 
van eigenaren en rechthebbenden , door den 
S taat worden gefinancieerd. · 

2. In dat geval kan door of van wege het 
Commissariaat worden- vastgesteld het ge
deelte der kosten dat voor rekening van den 
Staat blijft en het gedeelte der kosten, dat 
komt voor rekening van ieder der eigenaren 
of rechthebbenden. Voor het bedrag der kos
ten dat ieder eigenaar of rechthebbende voor 
zijn rekening krijgt, wordt 'hem, door de zorg 
van het Commissariaat, een schuldbrief uit
gereikt. 

3. Ieder eigenaar of rechthebbende wordt 
geacht het in den schuldbrief uitgedrukte be
drag voorzoover het niet is afgelost , aan het 
Rijk, bij wijze van geldleening, te zijn schul
dig gebleven. De schuld wordt geacht te zijn 

, aangegaan onder de voorwaarden in den 
sshuldbri_ef aangegeven. 

• 
HOOFD STUK V. 

Slotbepalingen. 

13. Het onderzoek en de taxatie van oor
logsschade en de toekenning van geldelijke 
uitkeeringen en credieten krachtens dit be
sluit, schept geenerlei aanspraak of rechts
vordering jegens den Staat tot verleening 
eener bijdrage in of vergoeding Van oorlogs
schade. 

14. Voorzoover hiervoor niet anders is be
. paald kunnen bij beschikking van Onzen Mi

nister nadere voorschriften worden gegeven 
ter uitvoering van dit besluit. 

15. Behoudens nadere door Onzen Minis
ter te geven voorschriften, blijven voor het 
intreden van den bijzonderen staat van beleg 
ten behoeve van de Herstelstichtingen I940 
of van getroffenen reeds genomen beschik
kingen wegens terzake van oorlogsschade 
verleende accreditieven en credieten, a lsme
de terzelfder oorzaak nadien door het Mili
tair Gezag genomen beschikkingen tot toe
kenning van geldelijke uitkeeringen en cre
dieten , van kracht. 

16, 1. De schorsing ingevolge artikel IS 
van het Besluit Bezettingsmaatregelen, van 
artikel 5, lid 4, van het Besluit op de bezet
tingsschaden (Verordeningenblad 1942/30) 
en van de ter uitvoering daarvan gegeven 
voorschriften, wordt opgeheven, voorzooveel 
betreft de toewijzing van gevorderde goede
ren aan de eigenaren van wie deze goederen 
zijn gevorderd of derzelver rechtvukrijgen
den. 

2. Onze Minister is bevoegd de toewij
zing en de vaststelling van de waarde van het 
toegewezen goed namens hem te doen ge
schieden. 

17. I. Alle stukken, opgemaakt ter uit
voering van dit besluit, zijn vrij van zegel, 
van het recht van registratie en van leges. 

2. Onder stukken, opgemaakt ter uitvoe-



69 

ring van dit besluit, worden mede begrepen 
bouwvergunningen van gemeentebesturen 
voor de uitvoering van bouwwerken, welke 
dienen tot herstel van oorlogsschade. 

18. 1. Dit besluit, ten aanzien waarvan 
de bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede 
lid, van het Besluit op den bijzonderen staat 
van beleg, niet kan worden uitgeoéfend, 
treedt in werking op den dag zijner afkondi
ging. 

2 . Het kan worden aangehaald J nder den 
titel "Besluit Overgangsregeling Oorlogs_ 
schade". 

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

Breda, den 16 Juni 1945. 

WILHELMINA . 
De Minister voor Alg. Oorlogsvoering van het 
De Min. van JustititJ_ a.i., P . s. GERBRANDY. 

De Min. v. Buitenl. z ., E. N . . VAN KLEFFENS. 

De Min. van Justitie a.i. , GERBRANDY. 

De Minister van Binnen!. Zaken, BEEL. 

De Min. van 0., K . en W., G. BOLKESTEIN. 

De Min. van Financiën, HUYSMANS. 

De Minister van Oorlog, J. DE QUAY. 

De Min. van Marine, J. M. DE :i300Y. 

De Min. v. Wat. en Wederopbouw, TROMP. 

De Min. van H., N. en L., J. H . GISPEN. 

De Min. v. W . en Wederopb. TH. P. T R OMP. 

De Min. van Soc. Z ., F. C. M. WIJFFELS. 

De Min. van Overz. Geb., J. SCHM UTZER. 

(Uitgeg. 28 Juni 1945.) 
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20 Juni 1945. BESLUIT, houdende vast
stelling van het M ijnstatuut. 

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

Algemeene Oorlogvoering van het Konink
rijk, van Buitenlandsche Zaken, van Justi
tie, van Binnenlandsche Zaken, van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen, van Finan
ciën, van Oorlog, van Marine, van Water
staat en van Wederopbouw, van Handel, Nij
verheid en Landbouw, van Scheepvaart en 
Visscherij, van Sociale Zaken, van Overzee
sche Gebiedsdeelen en van Onzen Minister 
zonder Portefeuille van 4 Juni 1945, N ° . 
44/33zo/45; 

Gezien de artikelen 152, 153 en 154 der 
Grondwet; 

Overwegende, dat h et noodzakelijk is over 
te gaan tot instelling van Overheidswege van 
eene bedrijfsorganisatie in het mij nbedrijf; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
15 Juni 1945, N °. 3); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van 18 Juni 1945; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

1945 

Tlt'll J. 
satle In 

Van de org·anen 1ler bedrijfsorg·anl
het mijnbetlrljf en hunne sam'en

stelllng en taken. 

HOOFDSTUK x. 

Algemeene bepalingen. 
Art. 1. x. De organisatie van het mijn

bedrijf in Nederland geschiedt door instelling 
van de volgende organen: 

a. de Mijnindustrieraad, nader te noemen 
en af te korten: M.I.R.; 

b. een of meer Ondernemingsraden, nader 
te noemen en af te korten: O.R.; 

c. Ringen ; 
d. de Eenheidsvertrouwensmannen. 
2. Zij zijn toegerust met de bevoegdhe

den, in den Tweeden Titel van dit besluit 
vastgesteld, ter uitoefening van hunne hierna 
vermelde taken. 

3 . De M.I.R. is gevestigd te Heerlen; hij 
bezit rechtspersoqnlijkheid. 

4. Een 0.R. is gevestigd ter plaatse van 
den hoofdzetel van de betrokken mijnonder
neming. 

5. E en Ring is gevestigd op het. betrok
ken onderdeel van de mijnonderneming. 

6. De Eenheidsvertrouwensman is geves
tigd ter plaatse van de werkeenheid. 

2. Dit besluit verstaat onder: 
"Onzen Minister" : Onzen Minister m et de 

uitvoering van dit besluit belast; 
"Beambten": hen, die in vasten dienst 

werkzaam zijn in een tot het mijnbedrijf be
hoorende onderneming en een jaarwedde of 
maandgeld genieten; ' 

"Arbeiders": hen, die in vasten dienst 
werkzaam zijn in een tdt het mijnbedrijf be
hoorende onderneming en een week-, dag-, 
uur - of taakloon genieten; 

"Erkende vakorganisatie": een door Onzen 
Minister erkende vakorganisatie van arbei
ders of beambten in het mijnbedrijf, waarvan 
hij de erkenning niet bij met redenen omklee
de beschikking heeft in getrokken; 

,,Mijnbedrij f": alle · m ijnondernemingen, 
waarin steenkol wordt gewonnen of daaruit 
te vervaardigen producten worden voortge
bracht, voorzoover die winning of voortbren
ging daadwerkelijk geschiedt in het Konink
rijk in Europa, alsmede de door Onzen Mi
nister als zoodanig aan te wijzen dochter- en 
neven instellingen ; 

.,M -ijnondernemingen" : 
a. de Staatsmijnen in Limburg; 
b. de N .V. Maatschappij tot Exploitatie 

van Limburgsche Steenkolenmijnen , genaamd 
Oranje-Nassau Mijnen; 

c. de Mij. tot E xploitatie der Steenkolen-
mijnen Laura en Vereeniging; · 

d . ' de Dominiale Mijn Mij. N.V. ; 
e. de N.V. Nederlandsche Steenkolenmij- · 

nen "Willem'-Sophia"; 
alsmede de door den M .I.R. aangewezen 

dochter- en neveninstellingen; 
,,Particuliere m ijnondernemingen" : de on

der b tot en met e bedoelde; 
,,Eenheidsvertrouwensman" : de door be

ambten of arbeiders van een werkeenheid ge
kozen vertrouwensman. 
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HOOFDSTUK 2. 

Van den Mijnindustrieraad. 
A. Van de taak van den M .l .R. 

3. De taak van den M.I.R. is: 
het bevorderen van het welzijn der Neder

landsche volkshuishouding, voorzoover dit 
door winning en verdeeling van steenkolen 
en daaruit in mijnondememingen vervaardig_ 
de producten kan geschieden ; 

het bevorderen van een economisch en so
çiaal zoo goed mogelijk verantwoord beheer 
der mijnondememini;Jen; en 

het bevorderen van de sociale zekerheid 
der bedrijfsgenooten, door leiding te geven in 
de Hoofdstuk x van Titel II genoemde sociale 
en economische aangelegenheden aan de per
sonen, organen en ondernemingen, die tot het 
mijnbedrij f behooren en in zooverre zij daar
toe behooren. 

B. Van de samenstelling van den M.l.R. en 
van de benoeming en het ontslag der leden. 

4. De M.I.R. bestaat uit een voorzitter
lid en twintig gewone leden. 

5. Vier leden worden door Onzen Minis
ter benoemd als vertrouwensmannen der be
ambten in het mijnbedrijf uit een voordracht 
van de erkende vakorganisaties voor diè be
ambten. 

6. Zes leden worden door Onzen Minister 
benoemd als vertrouwensmannen der arbei
ders in het mijnbedrijf uit een voordracht 
van de erkende vakorganisaties voor die ar
beiders. 

7, Zes leden worden door Onzen Minister 
benoemd als vertrouwensmannen der onder
nemers in het mijnbedrijf op gezamenlijke 
voordracht van den M ijnraad en van de Di
rectie vai:i de Staatsmijnen. 

8. Vier leden worden door Onzen Minis
ter benoemd, als vertrouwensmannen der on
dernemers in het mijnbedrijf uit een geza
menlijke voordracht v an de directies en van 
de raden van commissarissen der particuliere 

. mijnondememingen . 
9. I. Eene voordracht, als bedoeld in de 

artikelen 5, 6 en 81 moet door desbetreffen
den aan Onzen Minister worden gedaan bin
nen vier weken nadat hij de inzending daar
van heeft v erzocht. 

2. Zijn ten bepaalden tijde een of meer 
voordrachten voor een groep als bedoeld in 
de artikelen 5, 6 en 8 niet ingekomen, dan is 
Onze Minister bevoegd ook zonder zulk een 
voordracht over te gaan tot benoeming van 
leden der desbetreffende groep, 

10. I. De leden worden benoemd voor 
vier jaren en zijn, indien wederom voorge
dragen, terstond herbenoembaar. 

2. Zij kunnen door Onzen Minister te al
len tijde worden ontslagen wegens wangedrag 
of merkelijke achteloosheid, bij m et redenen 
omkleede beschikking. 

3. Onze Minister brengt. deze beschikking 
onverwijld ter kennis: 

a. van betrokkene; 
b. van den M.I.R. ; 
c. van de organisaties, organen of perso

nen, op wier voordracht of aanbeveling het 
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betrokken lid op den voet der artikelen 5, 6 
en 8 is, of had moeten zijn benoemd. 

4. De kennisgeving, in het vorige lid on
der c bedoel~, houdt tevens in het verzoek 
om bij Onzen Minister binnen vier weken in 
te zenden een voordracht of aanbeveling, op 
den voet der evenvermelde artikelen, ter ver
vulling van de opengevallen plaats. 

5. Artikel g is ten deze van overeenkom
stige toepassing. 

~ 

C. Van de vereischten voor het lidmaat
schap van den M.l.R. 

11. I. Leden van den M.I.R. kunnen 
slechts zijn personen: 

a. die zijn ingezetenen, tevens Nederlan
ders of door de wet erkend als Nederlandsche 
onderdanen, wien het kiesrecht niet bij on
herroepelijke rechterlijke uitspraak ontzegd 
is, die niet bij onherroepelijke rechterlijke 
uitspraak zijn veroordeeld tot gevangenis
straf van meer dan één jaar en die niet krach
tens , zoodanige uitspraak wegens krankzin
nigheid of zwakheid van vermogens de be
schikking of het beheer over hunne goederen 
hebben verloren; 

b. die - behoudens voor wat betreft den 
voorzitter, de in de artikelen 7 en 8 bedoelde 
leden en ten hoogste de helft der in de arti
kelen 5 en 6 bedoelde leden - tenminste 5 
volle jaren in het mijnbedrijf werkzaam zijn 
geweest en daarin ten tijde hunner benoe
ming nog werkzaam zijn, met dien verstande, 
dat minstens de helft der in de artikelen 7 en 
8 bedoelde leden op dat tijdstip daarin werk
zaam moeten zijn ; 

c. die alsdan den leeftijd van 26 jaren 
hebben bereikt en dien van 65 jaren niet heb-
ben overschreden. 1 

2. · H ij, die tijdens zijn zittingsduur niet 
meer voldoet aan een of meer der vereischten 
in het eerste lid, onder a vermeld, houdt van 
r~chtswege op lid te zijn van den M.I.R. 

3 . De voorzitter van den M .I.R. stelt dit 
ambtshalve vast in een beschikking, die hij 
onverwij ld ter kennis brengt: 

a. van betrokkene; 
b . van Onzen Minister; 
c. van den M.I.R.; 
d. van de organisaties, organen of perso

nen, op wier voordracht of aanbeveling het 
betrokken lid op den voet der artikelen 5, 6, 
7 en 8, is of had moeten zijn benoemd. 

4. Betreft het verlies v an een of meer der 
vereischten in het eerste lid, onder a, ver
meld, den Voorzitter, dan doet diens plaats
vervanger, hetgeen in het derde lid is voorge
schreve9. 

D. Van het a f treden als lid van den M.l.R. 

12. I. De leden van den M.I.R. kunnen 
te allen tijde hun ontslag nemen. 

2. Zij zenden dit in aan Onzen Minister, 
die daarvan onverwijld kennis geeft: 

a. aan den M.I.R. ; 
b. aan de organisaties, organen of perso

nen, op wier voordracht of aanbeveling het 
betrokken lid, op den voet der artikelen 5, 6, 
7 en 8 is of had moeten zijn benoemd. 
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3. De kennisgeving, in het vorige lid, on
der b, bedoeld, houdt tevens in het verzoek 
om Onzen Minister binnen vier weken in te 
zenden een voordracht of aanbeveling, op den 
voet der evenvermelde artikelen, ter vervul
ling van de open gevallen plaats. 

4. Artikel 9 is ten deze van overeenkom
stige toepassing. 

5. Overlijdt een lid of houdt hij op lid te 
zijn op grond van het bepaalde in artikel n, 
dan geeft de Voorzitter daarvan onverwijld 
kennis aan Onzen Minister, waarna wordt ge
handeld als voorgeschreven in de leden twee, 
drie en vier van dit artikel. . 

6. Overlijdt de Voorzitter of houdt hij op 
lid te zijn op grond van het bepaalde in ar
tikel II , dan doet diens plaatsvervanger wat 
in het vorige lid is voorgeschreven en wordt 
verder gehandeld als daar bepaald. 

13. Hij , die ter vervulling eener tusschen
tijds opengevallen plaats tot Voorzitter of lid 
van den M.I.R. is benoemd, treedt af op het 
tijdstip, waarop degene, in wiens plaats hij 
is benoemd, moest aftreden. 

14. 1. De voorzitter en de leden van den 
M.I.R. treden na verloop van de vier jaren, 
waarvoor zij - behoudens het geval van ar
tikel 13 - werden benoemd tegelijk af op 
den tweeden Dinsdag der maand Juli. 

2. Ook zonder uitdrukkelijk verzoek zij
nerzijds moeten de voordrachten en de aan
beveling als bedoeld in de artikelen 5, 6, 7 en 
{! tot benoeming of herbenoeming van de le
den voor den alsdan weder nieuw samen te 
st ellen M.I.R., aan Onzen Minister worden 
gedaan uiterlijk op den tweeden Dinsdag der 
maand Mei van het jaar, waarin de leden 
tegelij k aftreden. 

3. Zij, die gehouden zijn tot• het doen 
eener voordracht of aanbeveling, in het voor
gaande lid bedoeld, worden daaraan door den 
Voorzitter van den M.I.R. , herinnerd voor 
den 15den der maand Maart van dat jaar. 
Hij verwittigt daarvan dan t evens Onzen 
Minister. 

· · 4. Het vierjarig tijdvak vangt aan op 1 
Juli, m et dien verstande, dat de nieuw be: 
n oemden hun werkzaàmheden niet aanvan
gen vóór h et aftreden hunner voorgangers. 
Voor de eerste maal st elt Onze Minister een 
datum vast. 

E . V an de vergoeding van onkosten der 
leden van den M .l .R. 

15. De leden van den M .I.R., behoudens 
den Voorzitter, genieten· als vergoeding van 
onkosten aan hun lidmaatschap verbonden 
alsmede voor het b ijwonen der vergaderin
gen van den M.I.R. en van commissies uit 
den M .I .R. : 

a . een bedrag van twee honderd gulden 
's jaars en '" 

b. een bedrag van tien gulden per bijge
woonde vergadering. 

16. Bovendien moet aan elk lid van den 
M.I.R. zijn loon of salaris, in zijn normalen 
werkkring genoten, worden doorbetaald, zon
der eenigen aftrek wegens het bijwonen der 
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in artikel 1 5 bedoelde vergaderingen en het 
daartoe noodige reis- en verblijfssverlet. 

HOOFDSTUK 3. 

Van het Dagelijksch Bestuur van den M.I.R. 
17, z. De M.I.R. kiest uit zijn midden 

twee leden, die met den Voorzitter samen een 
college vormen genaamd het Dagelijksch 
Bestuur. 

2. Een lid moet worden gekozen uit de 
ver~rouwensmannen van arbeiders of beamb
ten en één lid uit de vertrouwensmannen der 
ondernemers. 

18. De verkiezing geschiedt yoor vier ja
ren en heeft plaats op den eersten dag, waar
op de nieuw samengestelde M.I.R. bijeen
komt. 

19. Verkiezing ter vervulling eener door 
ontslag, overlijden of anderszins opengeval
len plaats geschiedt binnen een maand na 
dat openvallen. 

20. z. De artikelen 1 o, I 2 eerste lid en 
13 zijn ten aanzien van de leden van het 
Dagelijksch Bestuur en hun verkiezing van 
overeenkomstige toepassing. 

2 . Zij zenden hun met redenen omkleed 
on1lslag in aan den Voorzitter, die daarvan 
onverwijld kennis geeft aan den M .I.R. 

21. Hij, die ophoudt lid van den M .I.R. 
te zijn, houdt tevens o'p lid van het Dage
lijksch Bestuur te zijn, tenzij hij tot Voor
zitter wordt benoemd. 

22. Aan de leden van het Dagelijksch Be
stuur, behoudens den Voorzitter, kan een 
vergoeding worden toegelegd , waarvan het 
bedrag door den M .I.R. wordt vastgesteld. · 

HOOFDSTUK 4 . 

Van den Voorzitter van den M.I.R. 
en van den Secretaris. 

23. II . De Voorzitter wordt door Ons 
benoemd voor vier jaren. 

2 . Hij kan te allen tijde door Ons worden 
geschorst voor ten hoogste drie maanden of 
worden ontslagen, wegens wangedrag of mer
kelijke achteloosheid. 

3. W ij regelen zijn remuneratie. 
4. Hij treedt af met de gewone leden van 

den M.I.R., maar is terstond herbenoembaar. 
5. Te zijnen aanzien zijn de artikelen II 

en 13 van overeenkomstige toepassing. 
24. z . Bij ongesteldheid, afwezigheid of 

ontstentenis, in het geval bedoeld in artikel 
II , vierde lid, en na zijn overlijden wordt de 
Voorzitter vervangen door een door Ons aan 
te wijzen plaatsvervanger. Dit kan een ge
woon lid van den M.I.R. zijn. 

2. Optredende als Voorzitter heeft plaats
vervanger zitting en stem in den M .I.R. en 
diens Dagelijksche B estuur. 

3. Wordt een lid aangewezen als plaats
vervangend voorzitter, dan wordt hij bij zijn 
optreden als voorzitter tijdelijk v ervangen. 

25, z. De Secretaris wordt benoemd, ge
schorst en ontslagen door den M .I.R. 

12. Hij geniet een jaarwedde, waarvan het 
bedrag door den M.I.R. wordt vastgesteld. 
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HOOFDSTUK 5. 

Van de vergaderingen van den M.l.R. 
en van het Dagelijksch Bestuur. 

26. I. De M.I.R. vergadert zoo dikwijls 
de Voorzitter hem oproept, ten tijde en ter 
plaatse in die oproeping aangeduid. 

2. De Voorzitter is verplicht een verga
dering van den M.I.R. op te roepen, indien 
ten minste een derde deel der leden of alle 
leden gezamenlijk van een groep als bedoeld 
in de artikelen 5, 6, 7 of 8, dit onder. opgave 
van de te behandelen punten, bepaaldelijk 
schriftelijk vorderen. 

3. Alsdan mag de M .I.R. niet tegen een 
later tijdstip dan den tienden dag na ont
vangst door den Voorzitter van zulk een vor
dering worden opgeroepen. 

27. 1. De vergaderingen van den M.I.R. 
en van het Dagelijksch Bestuur zijn niet 
openbaar. 

2. De Voorzitter draagt zorg, dat binnen 
acht dagen na het houden eener vergadering 
yan den M.I.R. een verslag omtrent de ge
nomen besluiten wordt gezonden aan Onzen 
Minister, aan de erkende vakorganisaties van 
beambten of arbeiders, aan de directies der 
Staats- en particuliere mijnen en aan de pers. 

3. Gedurende den t ijd, dat de mijnonder
nemingen zijn gesteld onder Staatsbeheer 
wordt een verslag mede gezonden aan hem 
of hen, die met dat beheer zijn belast. 

4. In dit verslag wordt niet opgenomen, 
wat de M .I.R. als "geheim" heeft behandeld. 

28. 1. De leden en de Voorzitter stem
men zonder last of ruggespraak met hen, die 
benoemen, ter benoeming voordragen of aan
bevelen, of wier vertrouwensmannen zij zijn. 
Zij brengen ieder één stem uit. 

2. Zij zijn niet gerechtelijk vervolgbaar 
voor hetgeen zij in de vergadering hebben 
gezegd of aan haar schriftelijk hebben over
gelegd. 

29. 1. De vergadering is tot het nemen 
van besluiten bevoegd, indien de Voorzitter 
of de plaatsvervangende Voorzitter en ten 
minste de helft van de leden aanwezig zijn. 

2. De besluiten worden genomen met vol
strekte meerderheid van stemmen. 

3. Bij staking van stemmen wordt het 
nemen van besluiten tot de eerstvolgende 
vergadering uitgesteld. In deze vergadering 
heeft een nieuwe staking van stemmen over 
een voorstel, verzoek of bezwaar ten gevolge: 
dat het voorstel is verworpen, het verzoek is 
afgewezen en het bezwaar wordt geacht on
gegrond te zijn verklaard. · 

4. Staken de stemmen voor de tweede 
maal bij benoemingen dan beslist het lot. 

30. 1. De stemming over zaken moet ge
schieden bij hoofdelijke oproeping, wanneer 
een der leden dit verlangt, en alsdan mon
deling. 

2. De stemming over personen geschiedt 
bij gesloten en ongeteekende briefjes. 

31. 1. De M.I.R. stelt vast een regle
ment van orde voor zijn vergaderingen en 
voor die van zijn Dagelijksch Bestuur. 

2. Daarbij kan de instelling van commis
sies uit zijn midden worden geregeld. 
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32. De M.I.R. kan omtrent onderwerpen 
door hem in deze-vergadering behandeld, aan 
zijn leden en aan allen, die daarbij tegen
woordig zijn, geheimhouding opleggen. Deze 
wordt inachtgenomen, totdat de M.I.R. haar 
opheft. 

HOOFDSTUK 6. 

Van de ondernemingsraden. 

A. Van de taak van den O.R. 

33. De taak van den 0.R. is: in de onder
neming te bevorderen een economisch en 
sociaal zoo goed mogelijk verantwoord be
heer, in acht nemende de rechtmatige belan
gen der ondernemingsgenooten, met eerbie
diging van het algemeen welzijn en binnen 
het kader der door den M .I.R. gegeven voor
schriften, alsmede: het scheppen en in stand 
houden van de daartoe noodzakelijke sfeer 
onder de ondernemingsgenooten. 

B. Van de samenstelling en van de aan
wijzing der leden, van den Voorzitter 

en den Secretaris. 

34. Een 0.R. in een mijnonderneming 
bestaat uit vijftien leden. 

35. Vier leden worden aangewezen als 
vertrouwensmannen van de beambten der 
onderneming door de erkende vakorganisa-
ties voor die beambten. ~ 

36. Zes leden worden aangewezen als ver
trouwensmannen van de arbeiders der onder
neming door de erkende vakorganisaties voor 
die arbeiders. 

37. 1. Drie leden worden aangewezen 
als vertrouwensmannen der directie door de 
directie der onderneming. 

2. Gedurende den tij d, dat de mijnonder
nemingen zijn gesteld onder beheer van den 
Staat, voorziet degene, die met dat beheer 
is belast in de in het eerste lid bedoelde aan
wijzing. 

3. Het tweede lid is niet van toepassing 
ten aanzien van den O.R. voor de Staats
mijnen in Limburg. 

38. 1. Twee leden worden aangewezen ~ 
a . in den O.R. voor de Staatsmijnen in 

Limburg: door den Mijnraad. 
b. in de Ondernemingsraden voor andere 

steenkolenmijnondernemingen, als vertrou
wensmannen der kapitaalverschaffers : door 
den Raad van Commissarissen van de betref
fende vennootschap. 

39.' 1. De aanwijzingen, in de vier voor
afgaande artikelen bedoeld, moeten worden 
gedaan uiterlijk den tweeden Dinsdag· der 
maand Juli, de eerste maal binnen vier we
ken nadat de M.I.R. aan de organisaties, 
organen of personen in de vier voorafgaande 
artikelen met de aanwijzingen belast, hee{t 
kennis gegeven, dat tot aanwijzing moet wor
den overgegaan en bij tusschentijds openval
len van een zetel in den 0 .R. : binnen vier 
weken na het kennisgeven van dat open-
vallen. · 

2. Indien één of meer aanwijzingen, als 
bedoeld in de vier voorafgaande artikelen 
niet of niet tijdig zijn gedaan, is de M .I.R. 
bevoegd zoodanige aanwijzingel'\ te doen. 
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40. 1. D e leden worden aangewezen voor 
vier jaren. Zij kunnen terstond opnieuw wor
den aangewezen. 

2. Zij kunnen door den M.I.R. te allen 
tijde worden ontslagen wegens wangedrag of 
merkelijke achteloosheid bij met redenen om
kleed besluit. 

3. De M.I.R. brengt dit besluit onver-
wijld ter kennis: 

a. van betrokkene; 
b. , van den O.R .; 
c. van de organisaties, organen of perso

nen, die het betrokken lid hebben aangewe
zen of dit hadden moeten doen, op den voet 
-der artikelen 35, 36, 37 of 38. 

4. De ontslagene is bevoegd om binnen 
acht dagen, nadat hem het in het tweede lid 
van dit artikel bedoelde besluit is beteekend, 
daartegen aan Onzen Minister voorziening te 
vragen bij met redenen omkleede schriftuur. 

5. Die schriftuur brengt hij binnen den
zelfden termijn ter kennis van de in het derde 
lid van dit artikel genoemden, op straffe van 
verval van zijn aanvrage om voorziening. 

6. Zulk een aanvrage om voorziening bij 
Onzen Minister schorst het besluit tot ont
slag. 

7. Onze Minister zendt zijne met redenen 
omkleede beslissing binnen twee maanden, 
nadat de aanvrage om voorzienin·g is gedaan, 
aan de in het derde lid van dit artikel ge
noemden. 

8. De kennisgeving van den M.I.R. in het 
derde lid van dit artikel, onder c bedoeld, 
houdt tevens in het verzoek om binnen vier 
weken, nadat het gegeven ontslag onherroe
pelijk is geworden, een nieuw lid aan te wij
zen ter vervulling van de opengevallen plaats. 

9. Artikel 39 is ten deze van overeenkom
stige toepassing. 

41, 1 . De directeur, president-directeur 
van de betrokken onderneming, of een door 
hem aangewezen plaatsvervanger uit de leden 
van den O.R. is Voorzitter van den O.R. 

2. De Voorzitter wijst een plaatsvervan
gend Voorzitter aan. Deze kan een lid van 
den O.R. zijn. Optredende als Voorzitter 
heeft hij zitting en stem in den O.R. en wordt 
hij tijdelijk vervangen als lid. 

42. De Voorzitter benoemt een secretaris. 

C. Van de vereischten voor het lidmaat
schap van den O.R. 

43. I. Leden van een O.R. kunnen slechts 
zijn: 

a. zij, die voldoen aan één of meer der 
vereischten iq het eerste lid van artikel II 

onder a vermeld; 
b. zij, die ten tijde hunner aanwijzing den 

leeftijd van 25 jaren hebben bereikt en 
c. voor zoover zij zijn aangewezen als 

vertrouwensmannen van de beambten of ar
beiders der onderneming, zij die tenminste 
drie volle jaren werkzaam zijn in de betrok
ken onderneming en daarin ten tijde hunner 
aanwijzing nog werkzaam zijn. 

2. Hij; die tijdens zijn zittingsduur niet 
meer voldoet aan een of meer der vereisch
ten in artikel II , eerste lid onder a, of in het 
eerste lid van dit artikel onder c vermeld, 

., 
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hou dt v an rechtswege op lid te zijn van den 
0.R. 

3. D e Voorzitter van den O.R. stelt dit 
ambtshalve vast in een beschikking, welke 
hij onverwij ld ter kennis brengt: 

a. van betrokkenen; 
b. van het Dagelijksch Bestuur van den 

M .I.R.; 
c. van de organisaties, organen of perso

nen, die het betrokken lid hebben aangewe
zen of dit hadden moeten doen. 

4. Betreft het verlies van een of meer in 
het eerste li!i, sub a vermelde vereischten 
den Voorzitter, dan doet diens plaatsvervan
ger hetgeen in het derde lid is voorgeschre
ven. 

D. Van het aftreden als Jid van den O.R. 

44. 1. De leden van den O.R. kunnen te 
allen tijde hun· ontslag nemen. 

2. Zij zenden dit in aan het Dagelijksch 
Bestuur van den M.I.R. , dàt daarvan onver
wijld kennis geeft: 

a. aan den O.R.; 
b. aan de organisaties, organen of perso

nen, die het betrokken lid hebben aangewe
zen of dit hadden moeten doen, op den voet 
der artikelen 35, 36, 3 7 of 38. 

3. De kennisgeving, in het vorige lid on
der b bedoeld, houdt tevens in het verzoek 
om binnen vier weken een nieuw lid aan te 
wijzen ter vervulling van de . opengevallen 
plaats. 

4. Artikel 39 is ten dezen van overeen-
komstige toepassing. . 

5. Overlijdt een lid of houdt hij op lid te 
zijn op grond van het bepaalde in artikel 43, 
dan geeft de Voorzitter daarvan onverwijld 
kennis aan het Dagelijksch Bestuur van den 
M.I.R., waarna wordt gehandeld als voorge
schreven in de leden twee, drie en vier van 
dit artikel. 

6. Overlijdt de Voorzitter of houdt hij op 
lid te zijn op grond van het bepaalde in arti
kel 43, dan doet diens plaatsvervanger wat in 
het vorig lid is voorgeschreven en wordt ver
der gehandeld als daar bepaald. 

45. Hij, die ter vervulling eener tusschen
tij ds opengevallen plaats tot lid van den O.R. 
is aangewezen, treedt af op het t ij dstip, waar
op degene, in wiens plaats hij is aangewezen, 
moest aftreden. 

46. 1. De leden van den O.R. treden na 
verloop van de vier jaren, waarvoor zij -
behoudens het geval van artikel 45 - werd~n 
aangewezen, tegelijk af op den tweeden 
Dinsdag der maand September. 

2. Van de aanwijzingen, als bedoeld in de 
artikelen 35, 36, 37 en 38, moet door hen, die 
tot het doen dier aanwijzingen gehouden zijn, 
aan het Dagelijksch Bestuur van den M .I.R. 
zijn kennis gegeven uiterlijk den tweeden 
Dinsdag der maand Juli van het jaar, waarin 
de leden van den O.R. tegelijk aftreden. 

3. Zij, die gehouden zijn tot het doen van 
aanwijzingen als in het vorig lid bedoeld, 
worden daaraan door den Voorzitter van den 
M.I.R. herinnerd vóór den 15en der maand 
Mei van dat jaar. 

4. Het vierjarig tijdvak vangt aan op I 

,I 
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September met dien verstande dat de nieuw 
benoemden hun werkzaamheden niet aan
vangen vóór het aftreden hunner voorgan
gers. Voor de eerste maal stelt Onze Minister 
den datum vast. 

E. Van de vergoeding van onkosten der 
leden van den O.R. 

47. x. De leden van den O.R. genieten 
geener!ei extra vergoeding ter zake van hun 
fidmaatschap. 

2. Wel moet aan elk lid zijn loon of sala
ris, in zijn normalen werkkring genoten, wor
den doorbetaald zonder eenigen aftrek we
gens het bijwonen der vergaderingen en we
gens hel, daartoe noodige reis- en verblijfs
verlet. 

F. Van de vergade1ingen van den O.R. 

48. x. De O.R. vergadert zoo dikwijls de 
Voorzitter hem oproept ten tijde en ter plaat
se in de oproeping aangeduid. 

2. De Voorzitter is verplicht een verga
dering van den O.R. op te roepen, indien ten 
minste een derde der leden of alle leden ge
zamenlijk van een groep, als bedoeld in de 
artikelen 35, 36, 37 of 38, dit, onder opgave 
van te behandelen punten, bepaaldelijk 
schriftelijk vorderen. 

3. Alsdan mag de O.R. niet tegen een 
later tijdstip dan den zesden dag na ontvangst 
door den Voorzitter van zulk een vordering 
worden opgeroepen. 

49. . De vergaderingen zijn niet openbaar. 
50. De leden stemmen zonder last of rug

gespraak met degene, die hen aanwijzen of 
wier vertrouwensmannen zij zijn. 

51. De leden, bedoeld in de artikelen 35 
en 36, brengen elk één, die bedoeld in de ar
tikelen 37 en 38 ieder twee stemmen uit. 

52. x. Een O.R. is bevoegd, een regle
ment van orde voor zijn vergaderingen vast 
te stellen. Dit behoort om verbindend te zijn 
de goedkeuring van den M.I.R. 

2. Daarbij kan de instelling van commis
sies uit zijn midden worden geregeld. 

53. Op de vergaderingen van een O.R. is 
het bepaalde in de artikelen 29, 30 en 32 van 
dit Besluit van overeenkomstige toepassing. 

HOOFDSTUK 7. 

Van de Ringen. 

A. Van de taak van de Ringen. 

54. Het is de taak van een Ring een goede, 
dagelijksche samenwerking te bevorderen 
tusschen allerl, die werkzaam zijn in een on
derdeel van eenige mijnonderneming; daar
toe bij hen te bevorderen het gevoel van ver
antwoordelijkheid ten opzichte van de onder
neming en haar onderdeelen en in de werk
plaatsen te scheppen en in stand te houden 
de daartoe geëigende sfeer van toewijding en 
goede verstandhouding. 

B. Van de samenstelling en van de aanwij
zing en verkiezing der leden en van den 

Voorzitter. 

55. Een ring in een onderdeel eener mijn
onderneming bestaat uit acht of, indien de 
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O.R. zulks bepaalt, uit zes leden. 
56.· x. Een lid wordt als vertrouwensman 

van de leiding over het onderdeel der mijn
onderneming aangewezen door den bedrijfs
ingenieur althans door den daar aanwezigen 
hoogsten chef. 

2. Hij is de Voorzitter van den Ring en 
wijst een plaatsvervangend Voorzitter aan. 
Deze kan een lid van den Ring zijn. 

57. Drie leden - of, indien de Ring uit 
zes leden bestaat, twee leden - worden als 
vertrouwensmannen der beambten gekozen 
door de eenheidsvertrouwensmannen der be
ambten. 

58. x. Vier leden - of, indien de Ring 
uit zes leden bestaat, drie leden - worden 
als vertrouwensmannen der arbeiders geko
zen door de eenheidsvertrouwensmannen der 
arbeiders. 

2. Indien de aard der personeelsbezetting 
in een onderdeel eener mijnonderneming 
daartoe aanleiding geeft, kan de O.R. wijzi
ging brengen in het aantal der in het vorige 
lid van dit artikel bedoelde leden. 

59. x. Candidaatstelling voor de in de 
artikelen 57 en 58 bedoelde leden geschiedt 
door de erkende vakorganisaties onderschei
denlijk van beambten en arbeiders. 

2. Bovendien kan men candidaat worden 
gesteld voor het in artikef 57 bedoelde lid
maatschap door tijdige indiening van een 
door ten minste twintig kiesgerechtigde be
ambten onderteekende en door den candidaat 
medeonderteekende verklaring van candi
daatstelling en voor het in artikel 58 bedoel
de lidmaatschap door tijdige indiening van 
een door ten minste ·eenhonderd kiesgerech
tigde arbeiders onderteekende en door den 
candidaat mede-onderteekende verklaring 
van candidaatstelling. 

60. Kiesgerechtigd is ieder beambte en 
ieder arbeider, die op x Januari, aan den da
tum der verkiezing van Ringleden onmiddel
lijk voorafgaande, den leeftijd van één en 
twintig jaar heeft bereikt en sedert dien dag 
tot op het moment dier verkiezing in het be
trokken onderdeel der mijnonderneming 
werkzaam is. 

61. x. Met inachtneming van het bepaal
de in de beide voorgaande artikelen stelt de 
M.I.R. binnen drie maand~ na het begin 
zijner werkzaamheden een verordening op de 
verkiezing der Ringleden in het mijnbedrijf 
vast. 

2. Hij stelt daarin regelen betreffende 
wijze, plaats en tijd der candidaatstelling, der 
verkiezing, der vaststelling en bekendmaking 
van den uitslag. • 

62. x. De leden worden aangewezen, on
derscheidenlijk gekozen voor twee jaren. Zij 
kunnen terstond opnieuw worden aangewezen 
of gekozen. 

2. Zij kunnen door den O.R. te allen tijde 
worden ontslagen wegens wangedrag of mer
kelijke achteloosheid, bij met redenen om
kleed besluit. 

3. De O.R. brengt dit besluit onverwijld 
ter kennis: · 

a. van betrokkene; 
b. van den Ring; 
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c. van de gezamenlijke eenheidsvertrou
wensmannen der in de artikelen 57 of 58 be
doelde groep, dan wel aan den bedrijfs
ingenieur of hoogst aanwezigen chef, als be
doeld in artikel 56, die betrokkene hebben 
gekozen, onderscheidenlijk hem heeft aange
wezen. 

4. De ontslagene is bevoegd binnen acht 
dagen, nadat hem het in het ' tweede lid van 
dit artikel bedoelde besluit is beteekend, 
daartegen bij den M.I.R. voorziening te vra
gen bij met ,redenen omkleede schriftuur. 

5. Die schriftuur brengt hij binnen den
zelfden termijn ter kennis van de in hèt derde 
lid van dit artikel genoemden, op straffe van 
verval van zijn aanvrage om voorziening. 

6. Zulk een aanvrage om voorziening bij 
den M.I.R. schorst het besluit tot ontslag. 

7. De M.I.R. zendt zijn met redenen om
.kleede beslissing daarop binnen eene maand, 
nadat de aanvrage om voorziening is gedaan, 
aan de in het derde lid van· dit artikel ge
noemden. 

8. De kennisgeving van den O.R., in het 
derde lid van dit artikel, onder c bedoeld, 
houdt tevens in het verzoek om binnen vier 
weken, nadat het' gegeven ontslag onherroe
pelijk is geworden, in de opengevallen plaats 
te voorzien, op de wijze als te bepalen in de 
in artikel 61 vermelde verkiezingsverorde
ning, dan wel door aanwijzing <t>p den voet 
van artikel 56. 

C. Van de vereischten voor het lidmaat
schap van den Ring. 

63. 1. Leden van den Ring kunnen slechts 
zijn: 

a. zij, die voldoen aan een of meer der 
vereischten, in het eerste lid van artikel II 

onder a vermeld; 
b. zij, die ten tijde hunner aanwijzing of 

verkiezing den leeftijd van 23 jaren hebben 
bereikt, en 

c. voor zoover zij behooren tot de in de 
artikelen 57 en 58 bedoelde leden, zij, die .ten 
minste één jaar werkzaam zijn in het betrok
ken onderdeel der mijnonderneming en daar
in ten tijde hunner aanwijzing of verkiezing 
werkzaam zijn. 

2 . Candidaatstelling-van een persoon, die 
niet voldoet aan een of meer der in het eerste 
lid gestelde vereischten, is n.ïetig en van on
waarde. De Ring stelt de nietigheid vast. 

3. Hij, die tijdens zijn zittingsduur niet 
meer voldoet aan een of meer der vereisch
ten, in artikel II, eerste lid, onder a of in het 
eerste lid van dit artikel, onder c vermeld, 
houdt van rechtswege op lid te zijn van den 
Ring. 

4. De Voorzitter van den Ring stelt dit 
ambts!).alve vast in een beschikking, die hij 
onverwijld ter kennis brengt: 

a. van den betrokkene; 
b. van den O.R.; 
c. van de desbetreffende vakorganisaties 

van beambten of arbeiders, indien en naar 
gelang betrokkene een lid is, als genoemd in 
•artikel 5 7 of 58; 

d. van den bedrijfsingenieur of den in het 
zelfstandig onderdeel der mijnonderneming 
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aanwezigen hoogsten chef, zoo betrokkene 
een lid is, als genoemd in artikel 56; 

e. van de desbetreffende eenheidsver
trouwensmannen van beambten of arbeiders, 
indien en naar gelang betrokkene een lid is, 
als genoemd in artikel 57 of 58. 

5. Betreft het verlies van één of meer der 
in het derde lid van dit artikel genoemde 
vereischten den Voorzitter, dan doet diens 
plaatsvervanger hetgeen in het vierde lid is 
voorgeschreven. 

D. Van het aftreden als lid _van den Ring. 

64. I. De leden van den Ring kunnen te 
allen tijde hun ontslag nemen. 

2. Zij zenden dit in aan den O.R., die 
daarvan onverwijld kennis geeft: 

a. aan den Ring; 
b. aan de desbetreffende' erkende vak

organisaties van beambten of arbeiders, in
dien en naar gelang zij behooren tot de leden, 
bedoeld in de artikelen 5 7 of 58; 

c. ,aan den bedrijfsingenieur of in het 
zelfstandig· onderdeel der mijnonderneming 
aanwezigen hoogsten chef, indien het betreft 
het door dezen aangewezen lid. 

3. De kennisgeving, in het vorige lid on- · 
der b bedoeld, houdt tevens in het verzoek 
om binnen vier weken in de opengevallen 
plaats te doen voorzien, op de wijze ats te 
bepalen in de in artikel 6r vermelde verkie
zingsverordening. 

+ De kennisgeving, in het tweed~ lid on
der c bedoeld, houdt tevens in het verzoek 
om binnen vier weken een nieuw lid aan te 
w1Jzen ter vervulling van de opengevallen 
plaats. 

5. Overlijdt een lid of houdt hij op lid te 
zijn op grond van het bepaalde in artikel 63, 
dan geeft de Voorzitter daarvan onverwijld 
kennis aan den O.R., waarna wordt gehan
deld als voorgeschreven in de leden twee en 
drie van dit artikel. 

6. Overlijdt de Voorzitter of houdt hij op 
lid te zijn op grond van het bepaalde in ar
tikel 63, dan doet diens plaatsvervanger wat 
in het vorige lid is voorgeschreven en wordt 
verder gehandeld als bepaald in de leden 
twee en vier van dit artikel. · 

65. Hij, die ter vervulling eener tusschen
tijds opengevallen plaats tot Voorzitter van 
den Ring wordt aangewezen of tot. lid geko
zen, treedt af op het tijdstip, waarop degene, • 
in wiens plaats hij werd aangewezen of geko
zen, moest aftreden. 

66. 1. De Voorzitter en de· leden van den 
Ring treden na verloop van de twee jaren, 
waarvoor zij - behoudens het geval van ar
tikel 65 - werden aangewezen of gekozen, 
tegelijk a'f --op het tijdstip, te bepalen in de 
in artikel 61 bedoelde verkiezingsverorde
ning. 

2. Deze verordening bepaalt tevens, op 
welk tijdstip uiterlijk een nieuwe vertrou
wensman namens de leiding, als bedoeld in 
artikel 56, moet zijn aangewezen en op welk 
tijdstip uiterlijk candidaten moeten zijn ge
steld voor de leden, te kiezen als vertrou
wensmannen onderscheidenlijk van beamb
ten en arbeiders. 

\ 
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E. Van de vergoeding van onkosten der 
leden van den Ring. 

67. 1. De leden van den Ring genieten 
geenerlei extra vergoeding ter zake van hun 
lidmaatschap. 

2. Wel moet aan elk lid zijn loon of sala
ris, in zijn normalen werkkring genoten, wor
den doorbetaald zonder eenigen aftrek we
gens het bijwonen der vergaderingen. 

F. Van de vergaderingen van den Ring. 

68. I. De Ring vergadert zoo dikwijls de 
Voorzitter hem oproept, ten tijde en ter 
plaatse in de oproeping aangeduid, doch ten 
minste eenmaal per twee weken. 

2. De Voorzitter is verplicht een verga
dering van den Ring op te roepen, indien ten 
minste de helft der leden of alle leden geza
menlijk van de groep vertr'óuwensmannen 
van beambten of van arbeiders, dit, onder op
gave van te behandelen punten, bepaaldelijk 
schriftelijk vorderen. 

3. Alsdan mag de Ring niet tegen een 
later tijdstip dan den derden dag na ont-

1 vangst door den Voorzitter van zulk een on
derneming worden opgeroepen. 

69. De vergaderingen zijn niet openbaar. 
70. I. De leden stemmen zonder last of 

ruggespraak met degenen, die hen aanwijzen, 
candideeren of wier vertrouwensmannen zij 
zijn. 

2. Zij brengen ieder een stem uit. 
71. Op de vergadesing van een Ring is 

het bepaalde in de artikelen 29 en 30 van 
overeenkomstige toepassing. 

Titel II. Yan de plichten en bevoegdbeden 
<Ier organen. 

HOOFDSTUK I. 

Van de plichten en bevoegdheden 
van den M.I.R. 

A. Van de uitvoering van wetten en alge
meene maatregelen van bestuur en van 

dit besluit. 
72. 1. Wanneer de wetten, de algemeene 

maatregelen van bestuur of dit besluit het 
vorderen, verleent de M.I.R. zijn medewer
king tot uitvoering daarvan. 

2. De in het voorgaande lid bedoelde uit
voering geschiedt door het Dagelijksch Be
stuur, voor zoover niet bepaaldelijk de mede
Wf"rking van den M .I.R. zelve is gevorderd. 

3. Wanne:-er deze medewerking wordt ge
weigerd, of niet behoorlijk wordt verleend, 
kan de Voorzitter van den M.I.R. door On
zen Minister worden gemachtigd om in de 
uit voering te voorzien. 

B. Van de regeling van het mijnbedrijf. 

73. De M.I.R. bespreekt alle aangelegeri
heden, die hij voor het mijnbedrijf van be
lang oordeelt, en staat de belangen van het 
mijnbedrijf voor bij alle autoriteiten. 

74. 1. De M.I.R. stelt een statuut van 
plichten en rechten van den arbeid in het 
mijnbedrijf vast. 

2. Eveneens stelt hij bij verordening al
gemeene regelen vast, in acht te nemen bij 
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de vaststelling der loonen en andere arbeids
voorwaarden, waarin geen bepalingen mogen 
voorkomen, die ten doel hebben: 

a. dwang uit te oefenen op werkgevers, 
b eambten of arbeiders om zich bij een vak
beweging voor werkgevers, beambten of ar
beiders aan te sluiten; 

b. een ongelijke behandeling van georga
niseerden en ongeorganiseerden teweeg te 
brengen. 

3. Hij ziet toe op de richtige naleving van· 
een en ander en is bevoegd de uitoefening 
van dit toezicht op te dragen aan het Dage
lijksch Bestuur. 

4. Alle organen van tot het mijnbedrijf 
behoorende ondennemingen, de Onderne
mingsraden en de Ringen in dat bedrijf, zijn 
vP.rplicht- hem daartoe alle gevraagde inlich
tingen te geven. 

5. Het bepaalde in de vorige leden van 
dit artikel laat onverlet de bevoegdheden ter 
zake van den Inspecteur-Generaal der Mij
nen. 

75. De M .I.R. is bevoegd verordeningen 
vast te stellen tot regeling van aanstelling, 
bevordering en ontslag van beambten en ar
beiders, waarin geen bepalingen mogen voor
komen ten doel hebbende: 

a. dwang uit te oefenen op werkgevers, 
beambten of arbeiders, om zich bij een vak
vereeniging• voor werkgevers, beambten of 
arbeiders aan te sluiten; 

b. een ongelijke behandeling van georga
niseerden en ongeorganiseerden teweeg te 
brengen. 

76. De M.I.R. is bevoegd een of meer 
verordeningen vast te stellen tot regeling van 
voorkoming of aanvulling van een tekort aan 
arbeidskrachten in het mijnbedrijf. 

77. De M.I.R. is bevoegd verordeningen 
vast te stellen ter voorkoming en bestrijding 
van werkloosheid en ter verruiming van de 
werkgelegenheid in het mijnbedrijf. 

78. De M.I.R. is bevoegd verordeningen 
vast te stellen tot regeling van u itwisseling en 
overplaatsing van beambten en arbeiders in 
het mijnbedrijf naar andere mijnondememin
gen. 

79. De M.I.R. is bevoegd algemeene re
gelingen vast te stellen tot het behoud, den 
regelmatigen aanwas en de opleiding van een 
vakbekwamen en te respecteeren mijnwer
kersstand. 

80. De M.I.R. pleegt overleg met desbe
treffende autoriteiten en sociale organisaties 
tot regeling van en toezicht op het leerling
wezen en het vakonderwijs in het mijnbedrijf 
en hij is bevoegèl verordeningen vast te stel
len op die regeling en dat toezicht. 

81. De M.I.R. is bevoegd verordeningen 
vast te stellen tot regeling van de tewerk
stelling van voor den mijnarbeid niet meer 
geschikte bedrijfsgenooten en daarbij alge
meene regelen vast te stellen, in acht te ne
men bij de vaststelling hunner loonen en an
dere arbeidsvoorwaarden. 

82. De M.I.R. bevordert sociale voorzie
ningen in het bedrijf en is bevoegd algemeene 
regelen vast te stellen op het verleenen van 
geldelijke bijdragen aan vereenigingen en in-
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stellingen met een godsdienstig, cultureel, 
economisch of sociaal doel, werkzaam tçn 
bate van bedrijfsgenooten of het mijnbedrijf. 

83. 1. De M.I.R. is bevoegd verordenin
gen vast te s1ellen tot regeling van wachtgel
den, pensioenen en voorzieningen bij ongeval 
en ziekte voor bedrijfsgenooten, voor zoover 
daarin niet reeds door wettelijke regeling is 
voorzien. 

2. Hij is tevens bevoegd daartoe stich
tingen in het leven te roepen en te beheeren 
of te doen beheeren. 

84. Desgevraagd dient de M.I.R. On:.ien 
Minister of den Mijnraad van bericht en ad
vies in zake de verleening, verlenging of in
trekking van concessies tot exploitatie van 
mijnen, exploitatie op grond van bestaande 
concessies en vestiging van nieuwe mijnon
dernemingen. 

85. 1. De M.I.R. is bevoegd aan mijn
ondernemingen voorschriften te geven be
treffende de inrichting van begrootingen, ba
lansen, rekeningen en andere voor de vervul
ling van de taak van den M.I.R. belangrijke 
staten en gegevens, alles onverminderd de op 
dit stuk 11).et betrekking tot het Staatstoe
zicht op de Mijnen en tot de Staatsmijnen be
staande alsmede de in het Wetb. van Koop
handel verva,tte wettelijke bepalingen, als
mede de bepalingen van de Comptabiliteits
wet en van de Bedrijvenwet. 

2. Ter zake dier bepalingen is h ij bevoegd 
aan Onzen Minister, aan den Mijnraad, of 
aan den Inspecteur-Generaal der Mijnen aan
bevelingen te doen. 

86. De M.I.R. is bevoegd publicaties over 
het mijnbedrijf te bevorderen of te doen. · 

87. De M.I.R. is bevoegd verordeningen 
vast te stellen tot ,regeling van de beslechting 
van geschillen tusschen organen van de be
drijfsorganisatie in het mijnbedrij f onderling 
en tusschen deze en mijnondememingen of 
bedrijfsgenooten, tusschen mijnondernemin
gen onderling, tusschen bedrijfsgenooten on
derling, of tusschen deze en een mijnonderne .. 
ming oprijzende, onverminderd het bepaalde 
in artikel 163 van de Gro'ndwet. 

1 88. De M.I.R. is bevoegd verordeningen 
yast te stellen tot het doen van heffingen 
van of omslagen over de mijnondememingen. 

C. Van het toezicht op de Ondernemings-
raden in het mijnbedrijf. 

89. 1. Indien een O.R. in gebreke blijft 
een onderdeel van de hem opgedragen taak 
te vervullen, voorziet het Dagelijksch Bestuur 
van den M.I.R. daarin. 

2. De M .I.R. is bevoegd het Dagelijksch 
Bestuur ter zake aanwijzingen te geven. 

3. Van elke in het eerste lid bedoelde 
voorziening geeft het Dagelijksch Bestuur 
van den M.I.R. onverwijld kennis aan den 
M.I.R. en aan den betrokkene O .R. 

90. 1. Het Dagelijksch Bestuur van den 
M .I.R. _is bevoegd en verplicht alle noodige 
maatregelen te nemen ter verzekering van 
de uitvoering van wettige besluiten van een 
O.R., indien deze, naar het oordeel van den 
M .I.R. of van zijn Dagelijksch Bestuur, niet 
of niet behoorlijk worden uitgevoerd. 
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2. De M .I.R. is bevoegd het Dagelijksch 
Bestuur ter zake aanwijzingen te geven. 

3. Van alle in het eerste lid bedoelde, ge
nomen maatregelen geeft het Dagelijksch 
Bestuur onverwijld kennis aan den M.I.R. en 
aan den betrokken O.R. 

91. De M.I.R. is bevoegd verordeningen 
vast te 'stellen tot regeling van zijn toezicht 
of dat van zijn D agelijksch Bestuur op de 
werkzaamheden van Ondernemingsraden en 
van de Ringen in het Mijnbedrijf. 

92. 1. Besluiten van den O.R., die onder
worpen zijn aan de goedkeuring door den 
M.I.R., worden aan dezen door den O.R. on
verwijld ter goedkeuring aangeboden, voor
zien van een toelichting. 

2 . De M.I.R. beslist binnen een maand 
na den dag van aanbieding. 

3. De M.I.R. kan zijn beslissing eenmaal 
voor ten hoogste twee maanden verdagen 
onder opgave van redenen aan den O.R. 

93. 1. · Zendt de M.I.R. niet binnen den 
termijn van een maand, in lid twee van het 
vorig artikel vermeld, zijn beslissing of een 
bericht houdende verdaging der beslissing 
aan den O .R. in, dan wordt het besluit geacht 
te zijn goedgekeurd. • 

2. Zendt de M.I.R. - in geval van ver
daging - niet voor afloop van den termijn, 
gedurende welken werd verdaagd, zijn be
slissing in aan den O.R., dan, wordt het be
sluit geacht te zijn goedgekeurd. 

94. 1. Goedkeuring van een besluit van 
den O.R. mag de M .I.R. alleen weigeren, in
dien de uitvoering van dat besluit strijdig is 
met de wet of het algemeen belang. 

· 2. Het besluit van den M.I.R. tot weige
ring van de goedkeuring van een daaraan 
onderworpen O.R.-besluit is altijd met rede
nen omkleed en wordt den O.R. onverwijld 
medegedeeld. 

95. 1. Indien de M.I.R. goedkeuring wei
gert van een daaraan onderworpen O.R.
besluit, dan is de O.R. bevoegd binnen een 
maand na mededeeling van die weigering 
daartegen bij Onzen Minister voorziening te 
vragen bij met redenen omkleede schriftuur. 

2. Deze schriftuur brengt de O .R. onver
wijld ter kennis van den M.I.R. 

96. 1. Onze Minister zendt zijn met re
denen omkleede beslissing daarop binnen 
twee maanden, nadat het verzoek om voor
ziening is gedaan, aan den M.I.R., die met 
den meesten spoed zorgt voor de uitvoering. 

2. Bij gebreke van de beslissing van On
zen Minister binnen twee maanden wordt hij 
geacht zich met de beslis~ing van den M.I.R. 
te hebben vereenigd. 

97. 1. In zake besluiten of beslissingen 
van den O.R., die door den Voorzitter van 
den O .R. ter schorsing of vernietiging aan 
den M .I.R. zijn voorgedragen, wordt door den 
M.I.R. binnen een maand na kennisgeving 
beslist. -

2. De M.I.R. kan zijn beslissing eenmaal 
voor ten hoogste twee maanden verdagen, 
onder opgave van redenen aan den O.R. 

98. Een besluit of beslissing van den O.R. 
als genoemd in het voorgaande artikel mag 
door den M.I.R. alleen worden geschorst of 
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vernietigd, indien de uitvoering strijdig is 
met de wet of het algemeen belang. 

99. 1. Onze Minister is bevoegd een be
sluit van den M.I.R., houdende goedkeuring 
van een O.R.-besluit, geheel of ten deele te 
schorsen of te vernietigen. 

2. Een besluit van den M.I.R. houdende 
goedkeuring van een O.R.-besluit kan niet 
worden geschorst of vernietigd, indien twee 
maanden zijn verstreken, nadat het is geno
men, zonder dat een dier middelen is toege
past, en kan, zoo het geschorst is geweest 
niet worden vernietigd, indien binnen den 
voor schorsing bepaalden tijd de vernietiging 
niet is uitgesproken. 

3. Het vernietigingsbesluit regelt de ge
volgen. 

4. Tenzij vernietiging plaats had op grond 
van overschrijding van bevoegdheid door den 
O.R., is deze gehouden, voor zooveel noodig 
onverwijld te voorzien in hetgeen de vernie
tigde bepalingen regelden. 

D. Van het toezicht op de mijn
ondernemingen. 

100. 1. De mijnondernemingen zijn ge
houden de door haar opgemaakte Öegrootin
gen van inkomsten en uitgaven, voorzien van 
een beredeneerde toelichti;ng, met name be
treffende de plannen tot uitbreiding of wij
ziging harer installaties, mechaniseering, ra
tionaliseering en verandering van werkme
thoden, vooraf te onderwerpen aan het oor
deel van den M.I.R. 

2. De M .I.R. doet Onzen Minister, als
mede de betrokken mijnonderneming mede
deeling van zijn gemotiveerd oordeel. 

3. De begroeting der Staatsmijnen mag 
niet aan het tot vaststellen bevoegde gezag 
worden aangeboden voordat zij aan het oor
deel van den M.I.R. is onderworpen. 

4. De mijnondernemingen zijn gehouden 
geen kartelregelingen of daarmede gelijk te 
stellen overeenkomsten met andere onderne
mingen in of buiten het mijnbedrijf aan te 
gaan dan nadat zij terzake het oordeel van 
den M.I.R. hebben gevraagd. 

5. In de gevallen, in het vorige lid be
doeld, doet de M.I.R. Onzen Minister, als
mede de betrokken mijnonderneming mede
deeling van zijn gemotiveerd oordeel. 

6. De mededeelingen, als bedoeld in het 
tweede en vijfde lid van dit artikel moeten 
geschieden binnen een maand nadat het oor
deel van den M.I.R. is gevraagd. 

7. De M.I.R. kan het kenbaar maken van 
zijn oordeel eenmaal voor ten hoogste twee 
maanden verdagen bij met redenen omkleede 
beslissing. ' 

8. Indien de M.I.R. zijn oordeel niet bin
nen den voorgeschreven termijn kenbaar 
maakt, wordt de in het eerste lid bedoelde 
begroeting geacht gunstig te zijn beoordeeld, 
kan de in het derde lid bedoelde begrooting 
tot definitieve ·vaststelling worden aangebo
den en kunnen de in het vierde lid bedoelde 
regelingen worden aangegaan. 

101. 1. Indien de M.I.R. van oordeel is, 
dat samenwerking tusschen hem en een di
recteur eener particuliere mijnonderneming 
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onmogelijk is gebleken, is hij bevoegd, dezen 
met name genoemden directeur op dien grond 
te schorsen voor ten hoogste zes maanden 
dan wel te ontslaan bij daartoe strekkend be
sluit, houdende opgave van redengevende 
feiten en omstandigheden. 

2. Dit besluit wordt den betrokkene on
verwijld vanwege den M.I.R. beteekend en 
aan den O.R. medegedeeld. 

3. De geschorste of ontslagene is bevoegd 
om binnen acht dagen, nadat hem het in het 
eerste lid van dit artikel bedoelde besluit is 
beteekend, daartegen bij Onzen Minister een 
voorziening te vragen, bij met redenen om
kleede schriftuur. 

4. Die schriftuur brengt hij binnen den
zelfden termijn ter kennis van den M.I.R. en 
den O.R. op straffe van verval van zijn aan
vrage om voorziening. 

5. Zulk een aanvrage om voorziening bij 
Onzen Minister schorst het besluit tot ont
slag, doch niet dat tot schorsing. Hangende 
het beroep wordt de ontslagene geacht ge-
schorst te zijn. \ 

6. Onze Minister zendt zijn met redenen 
omkleede beslissing daarop binnen twee 
maanden, nadat de aanvrage om voorziening 
is gedaan, aan betrokkene en aan den M.I.R. 

7. Vernietigt hij de genomen beslissing, 
dan regelt hij tevens de gevolgen. 

8. De M.I.R., schorsing of ontslag uit
sprekende, voorziet tevens in de tijdelijke 
waarneming van de functie van den ge
schorste of ontslagene. 

9. Hij, die aldus op last van den M.I.R. 
de functie van den geschorste of ontslagene 
tijdelijk vervult, treedt daardoor van rechts
wege in al de bevoegdheden, rechten en plich
ten, aan die functie verbonden. 

102. 1. Indien de M.I.R: van oordeel is, 
dat samenwerking tusschen hem en een di
recteur der Staatsmijnen, dan wel een per
soon belast met het Staatsbeheer over de 
mijnen, gedurende den tijd dat deze onder 
Staatsbeheer zijn gesteld, onmogelijk is ge
bleken, is hij bevoegd, dezen met name ge
noemden persoon aan Ons - of zoo hij door 
Onzen Minister is benoemd of aangesteld 
aan dezen - tot schorsing of ontslag -voor te 
dragen, bij daartoe strekkend besluit, hou
dende redengevende feiten en omstandighe
den. Het wordt Ons, dan wel Onzen Minister, 
onverwijld toegezonden. 

2. Het bepaalde in de leden twee, drie en 
vier van artikel 103 zijn van overeenkom
stige toepassing. 

3. Wij zenden Onze met redenen om
kleede beslissing - of, zoo de voordracht aan 
Onzen Minister is gedaan, zendt hij zijn met 
redenen omkleede beslissing - binnen twee 
maanden nadat het besluit van den M.I.R. 
houdende voordracht tot schorsing of ontslag 
is genomen, aan den M.I.R. en aan betrok
kene. 

4. Wordt de schorsing of het ontslag uit
gesproken, dan wordt tevens aan den M.I.R. 
opgedragen, te voorzien in de tijdelijke waar
neming van de functie van den geschorste of 
ontslagene. 

5. Het bepaalde in het negende lid v\1n 
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artikel 101 is dan van overeenkomstige toe
. passing. 

103. x. Indien een O.R. van meening is, 
dat samenwerking tusschen hem en een di
recteur der betrokken particuliere mijnonder -
neming onmogelijk is gebleken, is hij bevoegd 
dezen met name genoemden di.recteur aan 
den M .I.R. op dien grond voor te dragen voor 
schorsing of ontslag bij daartoe strekkend 
besluit, houdende opgave van redengevende 
feiten en omstandigheden. 

2. Dit besluit wordt den betrokkene· on
verwijld vanwege den O.R. beteekend en aan 
den M.I.R. medegedeeld. 

3. De M.I .R. neemr een met redenen om
kleede beslissing daarop binnen twee maan
den, nadat het in het eerste lid van dit arti
kel bedoelde besluit is genomen, doch niet 
dan na betrokkene te hebben gehoord of ten
minste behoorlijk te hebben opgeroepen. Van 
dat verhoor of van het niet-verschijnen na 
behoorlijke oproeping maakt de Secretari~ 
van den M.I.R. een mede door den Voorzit
ter te onderteekenen proces-verbaal. 

4. De in het vorige lid van dit artikel be
doelde beslissing wordt den betrokkene on
verwijld vanwege den M.I.R. beteekend en 
aan den O.R. medegedeeld. 

5. Spreekt de M .I.R. schorsing of ontslag 
uit, dan is de geschorste of ontslagene be
voegd om binnen acht dagen, nadat hem de 
in het derde lid van dit artikel bedoelde be
slissing is beteekend, daartegen bij Onzen Mi
nister een voorziening te vragen bij met re
denen omkleede schriftuur. 

6. De leden vier, vijf, zes, zeven, acht en 
negen van artikel 101 zijn van overeenkom
stige toepassing. 

104. x. Indien de O.R. van meening is, 
dat samenwerking tusschen hem en -een di
recteur der Staatsmijnen, dan wel een per
soon in de betrokken onderneming belast met 
het Staatsbeheer over de mijnen gedurende 
den tijd dat deze onc'ler Staatsbeheer zijn ge
steld, onmogelijk is ·gebleken, is hij bevoegd 
den M.I.R. aan te bevelen, dezen directeur 
of dezen met name genoemden persoon a an 
Ons - of, zoo hij door Onzen Minister is be
noemd of aangesteld, aan dezen - tot schor
sing of ontslag voor te dragen. 

2. De betrokken O.R. neemt een daartoe 
strekkénd besluit, houdende redengevende 
feiten en omstandigheden en zendt dit on
verwijld aan den M.I.R. en aan betrokkene 
toe. 

3. Op de daarop door den M .I.R. te ne
men beslissing is het derde lid van artikel 103 
van overeenkomstige toepassing. 

4. Beslist de M.l.R. betrokkene voor te 
dragen tot schorsing of ontslag, dan is al het
geen bepaald is in artikel 102 van overeen
komstige toepassing. 

E. Van bepalingen van algemeenen aard. 

105. x. De beslissing van Onzen Minister 
omtrent de door den M.l.R. vastgestelde, aan 
zijn goedkeuring onderworpen besluiten, 
wordt bekend gemaakt binnen twee maanden 
na den dag, waarop zij zijn vastgesteld. 

2. Deze beslissing kan door Onzen Mi
nister, bij een binnen dien tijd te nemen met 
redenen omkleed besh,1it, eenmaal voor ten 
hoogst twee maanden worden verdaagd. 

106. x. De besluiten krachtens de arti
kelen 74, 75, 76, 77, 81, 83, 87, 88 zijn eerst 
van kracht nadat deze door Onzen Minister 
zijn goedgekeurd. 

2. De goedkeuring van Onzen Minister
wordt verleend of onthouden aan het besluit 
in zijn geheel, gelijk het door den M.l.R. is 
vastgesteld. 

3. De onthouding van goedkeuring door 
Onzen Minister geschiedt bij een met rede
nen omkleed besluit. 

107. Verordeningen van den M.l.R. tre
den, indien zij geen ander tijdstip daartoe 
aanwijzen, in werking op den derden dag na 
de dàgteekening van de Staatscourant, waar
in zij zijn geplaatst. 

108. x. Het formulier van afkondiging: 
luidt: 

,,De Mijnindustrieraad doet te weten, dat. 
hij in zijne vergadering van ... .......... .. . . . 
heeft vastgesteld hetgeen volgt": 

( volgt de inhoud van het vastgestelde en 
- zoo noodig - de dagteekening van het. 
besluit van Onzen Minister, waarbij de goed-
keuring werd verleend) • 

,,Gegeven ......... .... .. ............... enz." 

2. Afkondiging in de Staatscourant ge
schiedt binnen dertig dag'en, nadat de goed
keuring door Onzen Minister is verleend. 

3. De M.l.R. draagt zorg voor tijdige ge
eigende bekendmaking door middel van dag
blad- en vakpers of van de radio. 

109. De besluiten van den M.I.R. en van 
zijn Dagelijksch Bestuur, die met wetten, 
met dit besluit of met het algemeen belang 
strijdig zijn, worden door Onzen Minister 
geschorst of nietig verklaard, bij met rede
nen omkleed, in de Staatscourant te plaatsen 
besluit, dat in geval van schorsing den duur 
hiervan bepaalt. 

110. Schorsing stuit onmiddellijk de wer
king van het geschorste besluit. 

111. Is binnen den voor schorsing bepaal
den tijd de nietigverklaring van het besluit 
door Onzen Minister niet uitgesproken, dan 
wordt het geacht geldig te zijn. 

112. Een besluit, dat geschorst is ge
weest, kan niet opnieuw worden geschorst, 

113. x. Nietigverklaring vanwege strijd 
met de wet of met dit besluit brengt mede 
nietigverklaring van alle gevolgen van het 
vernietigde besluit. 

2. Bij nietigverklaring vanwege strijd 
met het algemeen belang kunnen die gevol
gen, welke niet met dat belang strijden, in 
stand blijven. 

114. De M.I,R. of zijn Dàgelijksch Be
stuur zorgt, in geval van schorsing of nietig
verklaring hunner besluiten, dat aan de ar
tikelen no of V3 worde voldaan. 
· 115. x. De verordeningen en reglemen
ten van den M.l.R. treden niet in hetgeen 
van algemeen Rijks-, provinciaal of gemeen
telijk belang is. 

2. Bij tl"'ijfel of een verordening van den 
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M.I.R. dit doet, verbindt zij totdat artikel 
109 is toegepast. 

116. De bepalingen van verordeningen en 
reglementen van den M.I.R., in wier onder
werp door een wet of een algemeenen maat
regel van bestuur wordt voorzien, houden 
van rechtswege op te gelden. 

117. De M.I.R. kan in zijn verordeningen 
of reglementen zijn Dagelijksch Bestuur be
voegd verklaren nadere regels vast te stellen, 
nopens bepaalde, daarin aangewezen onder
werpen. 

118. r. Indien de M.I.R. of zijn Dage
lijksch Bestuur in gebreke blijft een onder
deel van de hun opgedragen taak te vervul
len, is Onze Minister bevoegd daarin te voor
zien. 

2. Van elke zoodanige voorziening geeft 
hij kennis aan den M .I.R. 

119. r. Onze Minister is bevoegd alle 
noodige maatregelen te nemen om de uitvoe
ring van wettig genomen besluiten van den 
M.I.R. en van zijn Dagelijksch Bestuur te 
verzekeren. 

2. Van elken zoodanigen maatregel geeft 
hij onverwijld kennis aan den M.I.R. 

120. r. Door den M.I.R. onder goed
keuring van Onzen Minister vastgestelde · 
verordeningen kunnen bepalingen inhouden, 
door straffen tè handhaven. 

2. Het handelen in strijd met zoodanige 
bepalingen kan bij die verordeningen hetzij 
als misdrijf, hetzij als overtreding worden 
aangemerkt. Daartegen kan als straf worden 
bedreigd bij misdrijven gevangenisstraf van 
ten hoogste 4 jaren of geldboete van ten 
hoogste honderdduizend gulden en bij over
tredingen hechtenis van ten hoogst 6 maàn
den of geldboete van ten hoogste 6000 gulden. 

3. Tevens kan worden bepaald, hetzij dat 
de kennisneming en berechting van zooda
nige feiten geschiedt door den rechter, belast 
met de berechting van delicten rakende het 
economisch leven, hetzij dat dit geschiedt 
door den gewonen rechter. 

121. r. Ter uitoefening van zijn taak en 
bevoegdheden is de M.I.R. bevoegd inlich
tingen in te winnen bij alle openbare diens
ten en ambtenaren, alsmede bij de Onder
nemingsraden, Ringen in het -mijnbedrijf en 
bij de mijnondememingen, die gehouden zijn 
dezelve te verschaffen. 

2 . Indien de M .I.R. de beschikking 
wenscht over gegevens, berustende bij admi
nistraties, behoorend tot een Departement 
van Algemeen Bestuur wendt hij zich tot het 
Hoofd van dat Departement met verzoek, 
die gegevens te· verschaffen. Deze willigt het 
verzoek in, tenzij het dienstbelang of finan
cieele bezwaren zich daartegen verzetten. 

122. r. Indien een 0.R., Ring of mijn
onderneming de gevraagde inlichtingen wei
gert, of de l\l[.I.R. vermeent reden te hebben 
de verschafte inlichtingen onjuist of onvol
ledig te achten, is hij bevoegd van zijnent
wege door één of meer deskundigen een on
derzoek te doen instellen. 

2. Deze deskundigen hebben toegang tot 
alle gebouwen en terreinen en tot alle boe
ken en bescheiden van eenige mijnonder-
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neming, tot alle plaatsen waar een O .R. of 
Ring vergadert en tot alle tot hun archief of 
administratie behoorende stukken. 

3. Deze deskundigen zijn gehouden naar 
eer en geweten den M.I.R. omstandig rap
port te doen. Overigens zijn zij tot geheim
houding verplicht omtrent al hun bevindin
gen, ook nadat hun onderzoek is geëindigd en 
hun rapport is uitgebracht. 

4. In het geval bedoeld in het eerste lid 
van dit artikel is de M .I.R. eveneens be
voegd, den Inspecteur-Generaal der Mijnen 
te verzoeken zijnerzijds een deskundig onder
z9ek te doen instellen en daarvan rapport te 
doen aan den M.I.R. 

5. De Inspecteur-Generaal willigt dit 
verzoek in, tenzij het dienstbelang zich er
tegen verzet. 

123. De M.I.R. is bevoegd den secretaris, 
de beambten en bedienden van den M.I.R. 
te benoemen, te schorsen en te ontslaan. 

HOOFDSTUK z. 

Van de plichten en bevoegdheden van het 
Dagelijksch Bestuur van den M.I.R. 

124; r. Het Dagelijksch Bestuur van 
den M .I.R. is belast met de dagelijksche lei
ding en uitvoering van zaken. 

2. Het bereidt de besluiten en beslissin
gen van den M .I.R. voor. 

3. Het beheert de geldmiddelen van den '=" 
M.I.R. 

125. r. Het Dagelijksch Bestuur is ter 
zake van de vervulling van zijn plichten en 
de uitoefening van zijn bevoegdheden ver
antwoording schuldig aan den M.I.R. en 
geeft hem alle te dien aanzien door hem ver
langde inlichtingen. 

z. In geval van weigering zulks te doen 
kan de M.I.R. het Dagelijksch Bestuur af
zetten en een nieuw verkie2en, onverminderd 
het in dit besluit bepaalde ten aanzien van 
den Voorzitter. 

126. De M.I.R. is bevoegd reglementen 
vast te stellen tot regeling van de uitoefening 
der bevoegdheden en inzonderheid van het 
beheer der geldmiddelen door het Dage
lijksch Bestuur. 

HOOFDSTUK 3. 

Van de plichten en bevoegdheden van den 
Voorzitter van den M.I.R. en van den 

Secretaris. 
127. r. De Voorzitter waakt bijzonder

lijk; dat de M.I.R. zijn taak in artikel 3 om
schreven vervult. 

z. Hij teekent alle stukken, die uitgaan 
van den M.I.R. en van het Dageijlksch Be
stuur, tezamen met den Secretaris. 

3. Hij ontvangt en opent alle aan den 
M.I.R. of het Dagelijksch Bestuur gerichte 
stukken en brengt die ter tafel in de verga
dering, waar zij behooren. 

4. Hij is bevoegd ter zake dier stukken, 
alvorens ze ter tafel te brengen, een voor
loopig onderzoek te doen instellen, in welk 
geval het bepaalde in het vierde lid van ar
tikel 74 van overeenkomstige toepassing is. 

K 2663 
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5. Hij vertegenwoordigt den M.I.R. en 
diens Dagelijksch Bestuur in en buiten rech
ten. 

128. 1. De Voorzitter is belast met de 
uitvoering van alle besluiten en beslissingen 
van den M.I.R. en van zijn Dagelijksch Be
stuur. 

2. Het besluit of de beslissing van den 
M.I.R. of van het Dagelijksch fü;stuur, dat 
naar zijn oordeel strijdt met de wet of het al
·gemeen belang, brengt hij niet ten uitvoer, 
doch draagt het aan Onzen Minister voor ter 
schorsing of nietigverklaring, onder opgave 
zijner redenen, binnen acht. dagen nadat het 
besluit of de ' beslissing genomen is. 

3._ Van deze met redenen omkleede voor
dracht aan Onzen Minister geeft hij ter zelf
der tijd kennis aan het orgaan, dat het besluit 
of de beslissing nam, en - zoo dit het Dage
lijksch Bestuur is - tevens aan den M.I.R. 

129. 1. De Secretaris staat den Voorzit
ter, het Dagelijksch Bestuur van den M.I.R. 
en den M.I.R. zelve in alle ambtsverrichtin
gen terzijde. 

2 . Alle van hen uitgaande stukken worden 
door hem mede-onderteekend. 

3 . Zijn instructie wordt door den M .I.R. 
vastgesteld. 

HOOFDSTUK 4. • 

V an de plichten en bevoegdheden van 
den ,O.R. 

A . Van de uitvoering van wetten, algemeene 
maatregelen van bestuur, dit besluit, de v er

ordeningen, besluiten en beslissingen 
van den M .l.R. 

130. 1. Wanneer de wetten, de algemeene 
maatregelen van bestuur, dit besluit, de ver
ordeningen, besluiten en beslissingen van den 
M.I.R. het vorderen, verleent de O.R. daar
aan zij n medewerking. 

2. De in het vorige iid bedoelde uitvoe
r in g geschiedt door den Voorzitter, voor zoo
ver niet bepaaldelijk de medewerking van den 
O.R. zelve is gevorderd. 

B. Van regelingen met betrekking tot de 
mijnonderneming. 

131. De O .R . bespreekt alle aangelegen
heden, die hij voor de mijnondernemingen 
van belang oordeelt. 

132. De O.R. is bevoegd toezicht te hou
den op de juiste naleving van alle besluiten en 
beslissingen door den M .I.R. ten aanzien van 
de onderneming getroffen. 

133. De O.R. bevordert de versterking 
van het verantwoordelijkheidsgevoel der on
dernemingsgcnooten, hun toewijding en hun 
goede onderlinge verstandhouding en saam
hoorigheid door daartoe geëigende maatrege_ 
!en, inzonderheid door het geven van voor
lichting. 

134. De O .R. is bevoegd den M .I.R. en 
den bevoegden OverheidsorganeI,1 gegevens 
mede t e deelen betreffende een tijdelijk of 
blijvend tekort of teveel aan arbeidskrachten 
i n de onderneming. 

135. De O.R. staat de belangen der on-
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derneming voor bij den M.I.R., en de be
voegde Overheidsorganen door het verst.rek
ken van adviezen en het doen van voorstel
len. 

136. Onverminderd het bepaalde in de 
artikelen I637j enk van het Burgerlijk Wet
boek is de O.R. bevoegd, een arbeidsregle
ment en een reglement van orde in de onder
neming vast te stellen, onder goedkeuring 
van den M .I.R. 

137. 1. De O .R. beraadslaagt over de 
door de mijnonderneming opgemaakte be
grooting en plannen, als bedoeld in artikel 
roo, vooraleer zij aan het oordeel van den 
M.I.R. worden onderworpen. 

2. Hij is bevoegd den M.I.R. ter -zake te 
adviseeren. 

138. 1. De besluiten tot vaststelling van 
de balansen, van de winst en verliesrekening, 

, v an de winstverdeeling, der bepaling van di
videnden, tantièmes of hoe ook genoemde 
uitkeeringen door de bevoegde organen der 
particuliere mijnondernemingen gehomen, 
zijn niet v erbindend en mogen niet worden 
ten uitvoer· gelegd, dan nadat daarover het 
oordeel van den O.R. is gevraagd. 

2 . De O.R. doet van zijn gemotiveerd 
oordeel mededeeling aan de bevoegde orga
nen der betrokken particuliere mijnondeme
mingen, aan den M.I.R., alsmede aan Onzen 
Minister. 

3. Indien de O.R. deze mededeeling niet 
heeft gedaan binnen één maand, nadat zijn 
oordeel is gevraagd, kunnen de in het eerste 
lid van dit artikel bedoelde besluiten ten uit
voer worden gelegd. 

139. 1. De voorloopig vastgestelde jaar
rekeningen en de daarbij behoorende balan
sen van de Staatsmijnen mogen niet ter defi
nitieve vaststelling aan de daartoe bevoegde 
autoriteiten worden aangeboden, dan nadat 
daarover het oordeel van den O .R. voor de 
Staatsmijnen is gevraagd. 

2. De O.R. doet van zijn gemotiveerd 
• oordeel mededeeling aan den M .I.R., alsmede 

aan Onzen M inister. 
3 . Indien de O .R. deze mededeeling niet 

, heeft gedaan binnen één maand, nadat zijn 
oordeel is gevraagd, kunnen de in het eerste 
lid van dit artikel bedoelde stukken definitief 
worden vastgesteld. 

140. 1. Besluiten houdende benoeming, 
schorsing of ontslag van directeuren eener 
particuliere mijnonderneming en daarmede 
gelij k te stellen personen, voorzoover die niet 
door Onzen Minister, door den M .I.R. of den 
O.R. zelve worden genomen, behoeven de be
krachtiging van den O.R. 

2. Bij gebreke van dien zijn die besluiten 
niet verbindend en mogen zij niet worden ten 
uitvoer gelegd. 

141. I. D e directeuren der Staatsmijnen 
worden niet benoemd dan na overleg met den 
O.R. voor de Staatsmijnen. 

2. Personen, te belasten met het Staats
beheer ~ver eenige onderneming, worden ins
gelijks niet benoemd dan na overleg met den 
O.R. voor de desbetreffende onderneming. 

6 
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C. Van regelingen met betrekking tot 
de Ringen. 

142. De O.R. kan bepalen, dat de Ring 
slechts zes leden telt. 

143. De O.R. bepaalt over welke onder
deelen der mijnonderneming een Ring be· 
hoort te bestaan. 

144. x. De vaststelling der werkeenheden, 
waarvoor eenheidsvertrouwensmannen moe
ten worden gekozen, en welke geschiedt door 
den betrokken bedrijfsingenieur of anderen 
aanwezigen hoogsten chef, in het desbetref
fend onderdeel eener mijnonderneming, ge
hoord het advies van den Ring, behoeft de 
goedkeuring van den O.R. 

2. De wijze van verkiezing der eenheids
vertrouwensmannen wordt vastgesteld door 
den O.R. 

HOOFDSTUK 5. 

Van de plichten en bevoegdheden van den 
Voorzitter van den O.R. 

145. 1. De Voorzitter waakt bijzonderlijk 
over de verzorging van de algemeenè onder
nemingsbelangen met eerbiediging van het 
algemeen welzijn en binnen het kader der 
door den M.I.R. gegeven voorschriften. 

2. Hij teekent alle stukken, die uitgaan 
van den O.R. 

3. Hij ontvangt en opent alle aan den 
O.R. gerichte stukken en brengt deze zoo 
spoedig mogelijk ter tafel in de vergadering, 
waar zij behooren. 

146. 1. De Voorzitter is belast met de 
uitvoering van alle besluiten en beslissingen 
van den O.R. 

2. Besluiten of beslissingen van den O.R. 
in zooverre deze niet reeds onderworpen zijn 
aan de goedkeuring van den M.I.R. en in 
zooverre deze niet reeds onderworpen zijn aan 
de goedkeuring van Onzen Minister en welke 
naar het oordeel van den Voorzitter strijden 
met het algemeen belang of met de wet brengt 
hij niet ten uitvoer, doch hij draagt deze aan 
den M.I.R. voor ter schorsing of vernietiging 
binnen acht dagen, nadat het besluit of de 
beslissing is genomen. 

HOOFDSTUK 6 .. 

Van de plichten en bevoegdheden van 
de Ringen. 

147. De Ring bespreekt alle aangelegen
heden, die hij voor het desbetreffend onder
deel der mijnonderneming van belang oor
deelt. 

148. De Ring bevordert de richtige ver
vulling van zijn taak door daartoe geëigende 
mäatregelen, inzonderheid door het geven 
van voorlichting. 

149. De Ring verleent zijn medewerking 
aan de uitvoering van door den M.I.R. of den 
O.R. genomen besluiten en beslissingen, in
dien en voorzoover die zulks vorderen. 

150. De Ring staat de belangèn van het 
desbetreffend onderdeel der mijnonderneming 
voor door het verstrekken van adv'iezen en 
het doen van voorstellen aan den O.R. 

151. De Ring adviseert den bedrijfsinge-
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nieur of anderen aanwezigen hoogsten chef 
omtrent het vaststellen der werkeenheden, 
waarvoor eenheidsvertrouwensmannen moe
ten worden gekozen. ' 

Titel TJI. Van de geldmiddelen. 

HOOFDSTUK 1. 

Van de geldmiddelen van den M.I.R. 
152. 1. Jaarlijks wordt door het Dage

lijksch Bestuur een begrooting van baten en 
lasten opgemaakt en door den M.I.R. uiter
lijk in de maand December, voorafgaande 
a,iin het jaar waarvoor zij geldt, vastgesteld, 
onder goedkeuring van Onzen Minister. 

2. Uiterlijk 14 dagen vóór de vaststelling 
wordt de begrooting aan de leden van den 
M.I.R. toegezonden. 

153. Voor zoover de baten bestaan uit 
heffingen van of omslagen over de mijn
ondernemingen stelt de M .I.R. bij verorde
ning vast naar welke maatstaven deze zullen 
worden gedaan of geheven en op welke wijze 
en tijden de invordering zal plaats hebben. 

154. 1. Jaarlijks wordt door het Dage
lijksch Bestuur een rekening van baten en 
lasten opgemaakt en door den M.I.R. vóór 
1 April volgend op het jaar, waarop zij be
trekking heeft, vastgesteld. 

2 . Uiterlijk 14 dagen vóór de vaststelling 
wordt de rekening aan de leden van den 
M.I.R. toegezonden. · 

HOOFDSTUK 2. 

Bepalingen van geldelijken aard met betrek
king tot de Ondernem_ingsraden en de Ringen. 

155. x. De O.R. beschikt niet over eigen 
geldmiddelen. 

2. De kosten, aan de werkzaamheid van 
den O.R. verbonden, worden door de betrok
ken mijnonderneming gedragen. 

156. x. De Ring beschikt niet over eigen 
geldmid\lelen. 

2. De kosten, aan de werkzaamheid van 
den Ring verbonden, worden door de be
trokken mijnonderneming gedragen. 

.Titel IV. Slotbepallng·en. 

157. De Bedrijfsradenwet (wet van 7 
April z943, Staatsblad n °. z6o), zooals deze 
nader is gewijzigd, blijft buiten toepassing 
ten aanzien van het mijnbedrijf. 

158. De beschikking van de Organisatie
Commissie betreffende de organisatie van de 
Mijnindustrie van 7 October 1941 (Staats
courant van 9 October 1941, n°. 197), zooals 
zij is gewijzigd bij besluit van de HoQfdgtoep 
Industrie van 23 Juli 1942 (Nederlandsche 
Staatscourant 1942, n°. 147), wordt m'et in
gang van den dag van inwerkingtreden van 
dit besluit ingetrokken. 

159. Het besluit van den Secretaris-Ge
neraal van het Departement van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart betreffende den op
bouw van een zelfstandige organisatie ter 
ontwikkeling van het bedrijfsleven van 31 
October 1940 (Verordeningenblad voor het 
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bezette Nederlandsche gebied 1940, n °. 206), 
voor zoover nog van kracht, blijft buiten toe
passing teri. aanzîen van het mijnbedrijf. 

160. 1. Het vierde en vijfde lid van ar
tikel 5 van Ons Besluit van 25 April 1913 
(Staatsblad n°. 139) betreffende het Staats
mijnbeqrijf in Limburg en den Mijnraad wor
den met ingang van den dag van inwerking
treden van dit besluit ingetrokken. 

2. Artikel 6 van Ons in het eerste lid van 
dit artikel bedoelde besluit van 25 April 1913 
treedt buiten werking met ingang van den 
dag van inwerkingtreden van een op de be
ambten der Staatsmijnen toepasselijke M.I.R. 
- verordening, regelende het toestaan van 
verloven, het opleggen van straffen - ge
heele of gedeeltelijke inhouding van bezoldi
ging daaronder begrepen - de schorsing en 
het beroep tegen schorsing, onverschillig of 
zij al dan niet m t geheele of gedeeltelijke 
inhouding van bezoldiging is gepaard. 

161. Hoofdstuk XVI van het "Mijntegle
ment 1939" (Staatsblad n °. 568) blijft bui
ten toepassing voor het Mijnbedrijf. 

162. 1. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na zijn plaat
~ing in het Staatsblad. 

2 . Het kan worden aangehaald als "MIJN
STATUUT". 

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

Breda, den 20 Juni 1945. 
WILHELMINA. 

De Minister voor Alg. Oorlogvoering van het 
Koninkrijk, P. s. GERBRANDY. 

De Min. v. Buitenl. Z., E. N. VAN Kr.EFFENS, 

De Min. van Justitie, P. S. GERBRANDY, 

De Minister van Binnen/. Zaken, BEEL. 

De Min. van 0., K. en W., G. BOLR\ESTEIN. 

De Min. van Financiën, HUYSMANS. 

De Minister van Oorlog, J. DE QUAY. 

De Minister van Marine, DE BooY. 

De Min. v. Wat. en Wederopbouw, TROMP. 

De Min. van H., N. en L., J. H. GISPEN. 

De Min. van Sch. en V., F. C. M. WIJFFELS. 

De Min. van Overzeesche Gebiedsdeelen, 
J. SCHMUTZER. 

De Minister zonder Portefeuille, 
E. MICHIELS VAN VERDUYNEN. 

(Uitgeg. 23 Juni z945.) 
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Behoort bij Koninklijk Besluit van 20 Juni 
1945, n°. 4· 

Ons bekend, 

Volgen onderteekeningen. 

S. F 100. 

23 Mei 1945. BESLUIT_ tot opheffing va_n 
de voorloopige schorsing van het besluit 
van 15 Juli 1943 (Nederlandsche Staats
courant van 30 Augustus 1943, no. 167) 
betreffende de financieele verhouding 
tusschen het Rijk en de gemeenten. 

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

Financiën, van Binnenlandsche. Zaken en 
van Sociale Zaken van II Mei 1945, no. 
U.II6o, afd. B.B.Bur.Fin.; 

Gelet op de artikelen 6, 7, en 15 van het 
Besluit Bezettingsmaatregelen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Artikel r. 

De voorloopige schorsing, als bedoeld in 
artikel 15, eerste lid, van het Besluit Be
zettingsmaatregelen, geldt niet ten aanzien 
van de werking van het besluit van de Se
cretarissen-Generaal van de Departementen 
van Financiën, van Binnenlandsche Zaken 
en van Sociale Zaken van 15 Juli 1943 
(Nederlandsche Staatscourant van 30 Augus
tus 1943, no. 167), betreffende de financieele 
verhouding tusschen het Rijk en de gemeen
ten en wordt geacht nimmer te hebben ge
golden. 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den dag van zijn plaatsing in het 
Staatsblad. 

Onze Ministers van Financiën, van Bin
nenlandsche Zaken en van Sociale Zaken 
zijn belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

I3reda, den 23sten Mei 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Financiën, HUYSMANS. 

De Minister van Binnenl. Zaken, BEEL. 

De Min. van Soc. Z. , F. C . M. WIJFFELS. 

(Uitgeg. 29 Juni 1945.) 
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S. F 101 

20 Juni 1945. B~SLUIT, houdende een 
van artikel 6, re lid, van het Besluit 
Bezettingsmaatregelen afwijkende voor
ziening met betrekking tot het Organi
satiebesluit Voedselvoorziening 1941 of 
eenige krachtens dit besluit getroffen 
regeling. 

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

Handel, Nijverheid eri Landbouw van 6 Juni 
1945, no. 1770; 

Overwegende, dat de belangen van den 
Staat vorderen, dat ten aanzien van de bij 
of krachtens het Organisatiebesluit Voedsel
voorziening 1941 aan de organen en instan
ties, bedoeld in dat besluit, toegekende be
voegdheden wordt afgeweken van de rege
ling, welke is neergelegd in artikel 6, lid 1, 
van genoemd Besluit Bezettingsmaatre_gelen; 

Gelet op artikel 28 van het "Besluit Be
zettingsmaatregelen"; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Artikel 1. In afwijking van het bepaalde 

in artikel 6, lid 1, van het Besluit Bezettings
maatregelen wordt, waar in het Organisatie
besluit Voedselvoorziening 194i of in eenige 
krachtens dat besluit getroffen regeling 
wordt gesproken van of bevoegdheden wor
den toegekend aan eenig ander orgaan of 
eenige andere instantie dan een Secretaris
Generaal van een departement van alge
meen bestuur dan wel den Gemachtigde voor 
de Prijzen, wederom verwezen naar, worden 
onderscheidenlijk de bevoegdheden wederom 
uitgeoefend door het/de in het Organisatie
besluit Voedselvoorziening 1941 of in de 
krachtens dat besluit getroffen regeling ge
noemd(e) orgaan of instantie. 

2, Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag van zijn plaatsing in het 
Staatsblad. 

Onze Minister van Handel, Nijverheid en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst, 

Breda, den 2osten Juni 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van H., N . en L., J. H. GISPEN. 

(Uitgeg. 9 Juli 1945). 
S. F 102 

II Juni 1945. BESLUIT, tot opheffing van 
de voorloopige schorsing van het be
sluit van 13 Juni 1944 (Nederlandsche 
Staatscourant van 27 Juni 1944. No. 
123), betreffende de intrekking van de 
Gemeente-Borgtochtenwet. 

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

Binnenlandsche Zaken van 30 Mei 1945, No. 
U 1268, afd. B.B. Bur. Fin.; 

Gelet op de artikelen 15 en 28 van het 
Besluit Bezettingsmaatregelen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Artikel 1. D e voorloopige schorsing, be

doeld in artikel 15 van het Besluit Bezet-
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tingsmaatregelen, geldt niet ten aanzien van 
de werking van het Besluit van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken van 13 Juni 1944, be
treffende de intrekking van de Gemeente
Borgtochtenwet (Nederlandsche Staatscou
rant van 27 Juni 1944, No. 123) en wordt 
geacht te dien aaru:ien nimmer te hebben 
gegolden. 

2, Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag zijner plaatsing in het 
Staatsblad. . 

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

Breda, den nden Juni 1q45. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnen/. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. 2 Juli 1945). 

S. F 103. 

12 Juli 1945. BESLUIT, houdende nadere 
regelen in zake de verbindende kracht 
van maatregelen op het gebied van het 
loterijbedrijf, welke zijn uitgevaardigd 
gedurende de vijandelijke bezetting van 
het Rijk in Europa. 

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

Financiën van 20 Juni 1945, no. 12, afdeeling 
Indirecte Belastingen; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is na
dere regelen te stellen omtrent de verbin
dende kracht van maatregelen, gedurende de 
vijandelijke bezetting van het Rijk in Europa 
op het gebied van het loterijbedrijf uitge
vaardigd; 

Gelet op de artikelen 15 en 18 van het 
Bes! uit Bezettingsmaatregelen; 

Hebben goedgevonden èn verstaan: 

Artikel 1. 
De door of vanwege den vijand op het ge

bied van het loterijbedrijf uitgevaardigde 
bezettingsregelingen in den zin van het Be
sluit Bezettingsmaatregelen worden voorloo
pig gehandhaafd. 

Artikel 2. 
De ingeyolge artikel 1 voorloopig gehand

haafde bezettingsregelingen worden geacht 
bij voortduring verbindend te zijn geweest 
en de handelingen, welke tot uitvoering dier 
regelingen zijn geschied, worden geacht 
rechtsgeldig te zijn verricht., 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op den dag, 

volgende op dien zijner afkondiging. 
Onze Minister van Financiën 'is belast 

met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 12den Juli 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van Fin., P. LIEFTINCK. 

De Min. van Just., KOLFSCHOTEN. 

(Ultgeg. 17 Juli 1945.) 
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30 Mei 1045. BESLUIT, betreffende terug
betaling van bij den Rijksspaai:bank
dienst ingelegde gelden. 

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

Binnenlandsche Zaken, en van Financiën, 
d.d. 4 Mei 1945, No. 1939; 

Overwegende, dat het gewenscht is het 
tijdstip te bepalen waarop terugbetalingen 
van bij den bij Ons besluit van 29 April 1943, 
Staatsblad No. D. 13, laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 30 Maart 1944, Staats-
blad No. E 20, ingestelden Rijksspaardienst 
ingelegde gelden zullen kunnen plaats 
vinden. , 

Gelet op artikel 7 van het hiervoren aan
gehaald besluit: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Artikel 1. Met ingang van den achtsten 

dag volgende op dien, waarop naar het oor
deel van Onzen betrokken Minister van het 
Departement van Binnenlandsche Zaken 
naar Nederland is verplaatst, kan eveneens 
terugbetaling geschieden van de bij den 
Riiksspaardienst in Amerikaansche munt in
gelegde bedragen. 

2. Met ingang van den dag volgende op 
den in artikel 1 bedoelden datum van ingang 
zal van de in Engelsche en Amerikaansche 
munt ingelegde bedragen terugbetaling in 
Nederlandsche munt geschieden. 

3, Met ingang van den in artikel 2 ge
noemden datum zullen in afwijking van het 
bepaalde in artikel 2 terugbetalingen kun
nen geschieden: 

a. van de in Engelsche en Amerikaansche 
munt ingelegde bedragen in Engelsche munt 
voorzoover de uitbetalingen plaats vinden in 
het Vereenigd Koninkrijk. 

b. van de in Amerikaansche munt inge
legde bedragen in Amerikaansche munt voor
zoover de uitbetalingen geschieden in de 
Vereenigde Staten van Amerika. 

c. aan boord van Nederlandsche oorlogs
schepen van in Engelsche munt ingelegde 
bedragen in Nederlandsche of Engelsche 
munt, zulks ter beoordeeling van den com
mandant van den oorlogsbodem, waarop de 
terugbetaling plaats vindt. 

4. Dit besluit treedt in werking op den 
dag, volgende op dien zijner afkondiging. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
eh. van Financiën zijn. ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

Breda, den 3osten Mei 1945. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnen/. Zaken, BEEL. 

De Minister van Financiën HUYSMANS. 

(Uitgeg. 18 Juli 1945). 

• 
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z6 Juni z945. BESLUIT, betreffende wij
ziging van de Instructie voor den Chef 
van den Staf Mili,tair Gezag en van de 
Algèmeene Instructie voor Militaire 

Commissarissen. 

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

Algemeene Oorlogvoering van het Konink
rfjk en van Oorlog van 2 Juni 1945, Afdee
lmg I C, No. 10; 

Overwegende, dat in de Instructie voor 
den Chef van den Staf Militair Gezag en in 
de Algemeene Instructie voor Militaire ConL 
missa_rissen! _be~oorende ~ij het Aanwijzings
besluit M1htatr Gezag, enkele wijzigingen 
behooren te worden aangebracht; 

Hebben goedgevonden en verstaan: . 
Artikel 1. 1. In artikel 7 der Instructie 

voor den Chef van den Staf ·wordt tusschen 
de bestaande leden 3-en 4 een nieuw lid in
gelascht, luidende als volgt: 

"4. In zeer spoedeischende gevallen kan 
de Chef van den Staf _Militair Gezag recht
streeks tot den betrokken Nederlandschen of 
geallièerden bevelhebber een aanvrage rich
ten om eenheden van de onder zijn bevelen 
staande strijdkrachten te bestemmen voor 
het in het eerste lid omschreven doel." 

2. Het bestaande vierde lid wordt van 
het nummer 5 voorzien. 

2. In het tweede lid van artikel 8 van de 
Algemeene Instructie voor Militaire Com
missarissen vervallen de woorden "onder Ne
derlandsch bevel staande". 

3. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

De gewijzigde tekst der bij dit besluit be
trokken artikelen zal in het Staatsblad wor
den geplaatst. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

Breda, den 16den Juni 1945. 

S. F 106 

WILHELMINA. 
(Uitgeg. 3 Juni z945): 

z6 Juni z945. BESLUIT, betreffende de 
bevoegdheden van de stichting "Tijde
lijke Academie" te Eindhoven. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en 
van Handel, Nijverheid en Landbouw van 
8 Juni 1945, No. V 185/II; 

Overwegende, -dat er tengevolge van de 
bijzondere omstandigheden slechts een be
perkte mogelijkheid bestaat tot het bijwonen 
van het onderwijs en het afleggen van exa
mens aan de instellingen van hooger onder
wijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Artikel 1. De stichting "Tijdelijke Aca

demie" te Eindhoven is bevoegd tot een 
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nader door Onzen Minister van Onderwijs, 
K~nsten en Wetenschappen te bepalen tijd
stip onder den naam van "Tijdelijke Aca
demie" een bijzondere school voor hooger 
technisch, universitair en hooger landbouw
onderwi :s te hebben. 

2. Bij beschikking van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
kunnen aan uitdrukkelijk in de beschikking 
te ':'ermelden examens, afgelegd aan de "Tij
delijke Academie" en door haar afgegeven 
getuigschriften en diploma's dezelfde 'rechts
gevolgen worden verleend als aan de gelijk
na~ige examens, getuigscl}riften en diplo
ma s afgelegd aan, afgegeven of verleend 
do?r de_ t~chnische hoogeschool en de Rijks
umvers1te1ten. 

3. Bij beschikking van Onzen Minister 
van Handel, Nijverheid en Landbouw ku~
nen aan uitdrukkelijk in de beschikking te 
".~rmelden ex:3mens, afgelegd aan de "Tijde
ltJke Academie" en door haar afgegeven ge
tuigschriften en diploma's dezelfoe rechts
gevolgen worden verleend als aan de gelijk
namige examens, getuigschriften en! diplo
ma's, afgelegd aan of •. afgegeven door de , 
landbouwhoogeschool. 

4. Onze Ministers van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen en van Handel 
Nijverheid en Landbouw zijn bevoegd aa~ 
de verleening voorwaarden te verbinden en 
hun beschikking te wijzigen· of in te trekken. 

5. Dit besluit ten aanzien waarvan de 
bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede lid, 
van het Besluit op den Bijzonderen Staat 
van Beleg, niet kan worden uitgeoefend · 
treedt in werking op den dag zijner afkon~ 
diging. 

Onze Ministers van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen en van Handel, Nijver
heid et). Landbouw ziin, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. · 

Breda, den 16den Juni 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van 0., K. en W., G. BOLKESTEIN. ~ 

De Min. van H., N. en L., J. H. GISPEN. 

(Uitgeg. 3 Juni _z945). 

S. F 107 

22 Juni z945. BESLUIT, betreffende na
dere wijziging van hèt Bezoldigingsbe
sluit ~urgerlijke Rijksambtenaren 1934. 

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

Binnenlandsche Zaken van 18 Juni 1945 
Kabinet nr. 826, daartoe bij besluit van den 
Raad van Ministers gemachtigd; 

Gelet op artikel 63 van de Grondwet, op 
artikel 125, eerste lid van de Ambtenarenwet 
1g29 en op hetBezoldigingsbesluit Burger
lijke Rijksambtenaren 1934, sedert gewij
zigd; 

Den Raad v.an State gehoord (advies 21 • 
Juni 1945, Nr. 2); 
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Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 Juni 1945, Kabinet 
nr. 883; 

Overwegende, dat het ·wenschelijk is, de 
bezoldiging van Onze Ministers te herzien; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Artikel 1. In bijlage A II van het Bezol

digingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 
1934, sedert gewijzigd, wordt in plaats van 
het hoofd f 14,400 vast en hetgeen daarondPr 
is vermeld, gelezen: f 18,000 vast: 

Departemente.ri van Algemeen Bestuur. 
Minister. 
2. Dit besluit treedt in we,king met in-• 

gang van 25 Juni 1945. 
Onze Ministers, Hoofden van Departe

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

Het Loo, den 22sten Juni 1945. 
WILHELMINA. 

De Minister van -Binnen/. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. 23 Juni z945). 

S. F 108 

:,6 Juni z945. BESLUIT, betreffende wij
ziging van het Koninklijk besluit van 14 
September 1944 (Staatsblad No. E 87) 
houdende voorloopige geldigverklaring 
van tijdens de bezetting in omloop ge
brachte munten. 

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

Financiën van 4 Juni 1945, no. 6, Generale 
Thesaurie, afdeeling Geldwezen; 

Overwegende, dat de wenschelijkheid is 
gebleken in Ons besluit van 14 September 
1944 (Staatsblad No. E 87) eene wijziging 
aan te brengen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Artikel 1. In artikel 1 van Ons besluit 

van 14 September 1944 (Staatsblad No. E 
87) 'vervallen de woorden: ,,tot den omvang 
als op het tijdstip der bevrijding". 

2. Dit besluit treedt in werking met in- · 
gang van den dag volg!!nde op dien zijner 
afkondiging. 

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

Breda, den 16den Juni 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van Financiën, HUYSMANS. 

(Uitgeg. 9 Juli z945). 

S. F 109 

:,6 Juni z945. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 18 
Januari 1945 (Staatsblad No. F 5) hou
dende regelen omtrent de uitgifte, de 
aflossing en de verlenging van den loop
tijd van schatkistpapier. 

1945 

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

Financiën dd. 7 Juni 1945, no. 6, Generale 
Thesaurie, afdeeling Geldwezen; 

Overwegende, dat het wenschelijk is de 
machtiging tot uitgifte van schatkistpapier, 
verleend bij artikel 1 van Ons besluit van 
18 Januari 1945 (Staatsblad No. F 5), zoo
als dit is gewijzigd bij Ons besluit van 12 
Maart 1945, no. F 28, te wijzigen; 

Hebbèn goedgevonden en verstaan: 
Artikel 1. Het eerste lid van artikel 1 

van Ons besluit van 18 Januari 1945 (Staats
blad No. F 5) zooals dit is gewijzigd bij Ons 
besluit van 12 Maart 1945 (Staatsblad No. 
F 28), wordt nader gewijzigd en gelezen als 
volgt: · 

I. Onze Minister van Financiën is krach
tens dit besluit gemachtigd om boven de 
bereids elders uitgegeven bedragen, schat
kistbiljetten en schatkistpromessen uit te 
geven tot zulke bedragen als ter voorziening 
in de behoeften van 's Rijks Schatkist zullen 
blijken vereischt te zijn, waarbij te zijner be
oordeeling schatkistbiljetten of schatkistpro
messen kunnen worden uitgegeven tot be
dragen uitgedrukt in guldens dan wel vreem
de munt . . 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag volgende op dien zijner 
afkondiging in het Staatsblad. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden 11;eplaatst. 

Breda, den 16den Juni 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Financiën, HUYSMANS. 

(Uitgeg. 9 Juli z945). 

S. F llO. 

z6 Juni z945. BESLUIT tot opheffing van 
de voorloopige schorsing van het besluit 
van 15 Juli t943 (Nederlandsche Staats
courant van 30 Augustus 1943, No. 167) 
houdende nadere voorzieningen met be
trekking tot de financiën van de pro
vinciën. 

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

Binnenlandsche Zaken en van Financiën 
v1:1n II Mei 1945, No. U.n59, Afd. B.B. ~ur. 
Fm. 

Gelet op de artikelen 6, 7 en I 5 van het 
Besluit Bezettingsmaatregelen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

Artikel 1. 

De voorloopige schorsing, a,ls bedoeld in 
artikel 15, eerste lid, van het Besluit Bezet
tingsmaatregelen, ,geldt niet ten aanzien van 
de werking van het besluit van de Secreta
rissen-Generaal van de Departementen van 
Binnenlandsche Zaken en van Financiën van 
15 Juli 1943 (Nederlandsche Staatscourant 
van 30 Augustus 1g43, No. 167) houdende 
nadere voorzieningen met betrekking tot de 
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financiën van de provinciën en wordt geacht 
nimmer te hebben gegolden. 

Artikel 2. 
D it besluit treedt in werking met ingang 

van den dag van zijn plaatsing in het Staats
blad . 

Onze Ministers van Binnenlandsche Za
ken en van Financiën zijn belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

Breda, den I6den Juni I945-
WILHELMINA. 

De Minister van Binnen/. Zaken, BEEL. 

De Min. van Financiën, HUYSMANS. 

(Uitgeg. 9 Juli 1945.) 

S. F 112 

23 Juni 1945. BESLUIT tot opheffing van 
de voorloopige schorsing van het besluit 
van 28 Juli I942 (Nederlandsche Staats
courant van 6 Augustus I942, No. I5I) 
houdende instelling van een openbaar 
lichaam voor het gebied van den Noord
oostelijken Pofder. 

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

Binnenlandsche Zaken, van Waterstaat, van 
Financiën en van Handel, Nijverheid en 
Landbouw van 31 Mei 1945, No. 1609 afd. 
B.B.Bur. Fin.; 

Gelet op de artikelen 6, 7 en x s van het 
Besluit Bezettingsmaatregelen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Artikel 1. De voorloopige schorsing, be

doeld in artikel xs, eerste lid, van het Be
sluit Bezettingsmaatregelen, geldt niet ten 
aanzien van de werking van het besluit van 
de Secretarissen-Generaal van de departe
menten van Binnenlandsche Zaken, Water
staat, Financiën en Landbouw en Visscherij 
dd. 28 Juli 1942 tot instelling van een open
baar lichaam voor het gebied van den Noord
oostelijken Polder (Nederlandsche Staats
courant van 6 Augustus 1Q42, No. 151), en 
wordt geacht daarvoor nimmer te hebben 
gegolden. 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag van zijn plaatsing in het 
Staatsblad en werkt terug tot en met 20 Sep
tember IQ44. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Za
ken: van Waterstaat, van Financiën en van 
Handel, Nijverheid en Landbouw _zijn belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 23sten Juni 1945. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnen/. Zaken, BEEL. 

De 1'1in. v. Wat. en Wederopbouw, TROMP. 

De Min. van Financiën, HUYSMANS. 

De Min. van H., N. en L ., J. H. GISPEN. 

(Uitgeg . 9 Juli 1945.) 

• 88 

S. F 113 

23 Juni 1945. BESLUIT, houdende instel
ling, wijziging en opheffing van mi
nisterieele Departementen. 

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

voor Algemeene Oorlogvoering van het Ko
ninkrijk, Voorzitter van den Raad van Mi
nisters van 23 Juni 1945, No. 101; 

Gelet op artikel 79 der Grondwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. In te stellen een Ministe(ie van Voed

selvoorziening, Landbouw en Visscherij. 
II. De zorg voor de zaken betreffende de 

voedselvoorziening, den landbouw en de vis
scherij van het Hoofd van het Departement 
van Handel, Nijverheid en Landbouw onder
scheidenlijk van het Hoofd van het Depar
tement van Scheepvaart en Visscherij ove r te 
dragen aan het Hoofd van het sub x genoem
de Departement. . , 

III. Den naam van het Ministerie van 
l:landel, Nijverheid en Landbouw te wijzigen 
in dien van Ministerie van Handel en Nij-
verheid. -

IV. Den naam van het Ministerie van 
Scheepvaart en Vissçherij te wijzigen in dien 
van Ministerie van Scheepvaart. 

V. Alle bevoegdheden en vérplichtingen, 
onderwerpen betreffende, in dit besluit on
der II genoemd, en welke thans aan Onzen 
Minister van Handel, Nijverheid en Land
bouw onderscheidenlijk aan Onzen Minister 
van Scheepvaart en Visscherij zijn opge
dragen, gaan over op onzen Minister van 
Voedselvoorziening, Landbouw en Visscherij. 

Alle verplichtingen, de in het vorig lid 
bedoelde onderwerpen betreffende, welke aan 
derden tegen.over Onzen Minister van Han
del, Nijverheid en Landbouw onderscheiden
lijk tegenover Onzen Minister van Scheep
vaart en Visscherij zijn opgelegd, worden ge
acht te zijn opgelegd tegenover Onzen Minis
ter van Voedselvoorziening, Landbouw en 
Visscherij. 

VI. In te stellen een Ministerie van Open
bare Werken. 

VII. In te stellen een Ministerie van 
Verkeer en Energie. 

VIII. Op t e heffen het Ministerie van 
Waterstaat. 

IX. De zorg voor de zaken betreffende 
het vervoer, de energievoorziening en het 
mijnwezen van het Hoofd van het M inisterie 
van Waterstaat, onderscheidenlijk van het 
H oofd van het Ministerie van Sociale Zaken 
over te dragen aan het Hoofd van het sub 
VII genoemde Ministerie. 

X. De zorg voor de zaken, waarmede het 
sub VIII genoemde Ministerie was belast, 
met uitzondering van die betreffende het 
vervoer en· de energievoorziening, op te dra
gen aan het Hoofd van het sub VI genoemde 
M inisterie. 

XI. Alle bevoegdheden en verplichtingen, 
onderwerpen betreffende, in dit besluit onder 
IX genpemd, en welke thans aan Onzen M i
nister van Waterstaat onderscheidenlijk aan 
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Onzen Minister van Sociale Zaken zijn op
gedragen, gaan over op Onzen Minister van 
Verkeer en Energie. 

Alle verplichtingen, de in het vorig lid be
doelde onderwerpen betreffende, welke aan 
derden tegenover Onzen Minister van Water
staat onderscheidenlijk tegenover Onzen Mi
nister van Sociale Zaken zijn opgelegd, wor
den geacht te zijn opgelegd tegenover Onzen 
Minister van Verkeer en Energie. 

XII. Alle bevoegdheden en verplichtin
gen, onderwerpen betreffende, in dit besluit 
onder X bedoeld, en welke thans aan Onzen 
Minister van Waterstaat zijn opgedragen, 
gaan over op Onzen Minister van Openbare 
Werken. 

Alle verplichtingen, de in het vorig lid .be
doelde onderwerpen betreffende, welke aa,a 
derden tegenover Onzen Minister van Wa
terstaat zijn opgelegd, worden geacht te zijn 
opgelegd tegenover Onzen Minister van 
Openbare Werken. • 

Onze Ministers, Hoofden der Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst . 

Het Loo, den 23sten Juni 1945. 
WILHELMINA. 

De Minister voor Alg. Oorlogvoering van het 
Koni.nkrijk, 

Voorzitter van den Raad van Ministers, 
P. S. G E RBRANDY . 

(Uitgeg. 23 Juni I945.) 
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27 Juni I945· BESLUIT, houdende een bij
zondere regeling voor het jaar 1945 in 
zake het afleggen van het toelatings
examen voor een H.B.S. met 5-jarigen 
cursus. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wètenschappen van 
14 Juni 1945, No. V _456, Afdeeling Onder
wijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is voor 
het jaar 1945 het .onderzoek naar de geschikt
heid om te worden toegelaten als leerling 
tot de eerste klasse eener hoogere burger
school met vijfjarigen cursus, bedoeld in ar
tikel 21bis en artikel 45ter, derde lid, der 
middelbare onderwijswet, te verlichten; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
van Ons Beslui\ van 19 Maart 1938 

(Staatsblad n °. 365) voor den duur van het 
jaar 1945 buiten werking te stellen de arti
kelen 1 Jti 4, voor zoover zij betreffen de 
aardrijkskunde en de geschiedenis. 

Onze Minister- van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

Het Loo, den 27sten Juni 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. v. 0., K. en W ., VAN DER LEEUW. 

(Uitgeg. 28 Aug. I945.) 
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5 Juli I945· BESLUIT, betreffende ,,Be
sluit intrekking bank- en muntbiljetten 
van honderd gulden". 

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

Financiën van 4 Juli 1945, Afdeelingen Geld
wezen en Bewindvoering no. 22; 

Overwegende, dat het wenschelijk is in het 
kader der voorgenomen: geldzuivering de 
bankbiljetten van honderd gulden alsmede de 
door den Staat uitgegeven muntbiljetten van 
honderd gulden buiten omloop te stellen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De in omloop zijnde bankbiljetten 

van honderd gulden alsmede de in omloop 
zijnde door den Staat uitgegeven muntbiljet
ten van honderd gulden verliezen met ingang 
van Maandag 9 Juli 1945 de hoedanigheid 
van wettig betaalmiddel. 

2. 1. De in het vorige artikel bedoelde 
ban.k- en muntbiljetten kunnen door of na
mens dengene, die bij het in werking treden 
van dit besluit eigenaar daarvan was, tot 
en met Vrijdag 13 Juli 1945 worden inge
leverd bij de kantoren van de Nederlandsche 
Bank en bij de leden van de Bedrijfsgroep 
Handelsbanken en van de Bedrijfsgroep 
Landbouwcredietbanken. 
• 2. De bankinstelling, waarbij de inleve
ring plaats vindt, geeft voor de ingeleverde 
bilje t ten een ten name van den in het vorige 
lid bedoelden eigenaar gesteld ontvangstbe
wijs af, vermeldende diens adres en, ingeval 
de inlevering namens den eigenaar plaJ ts 
vindt, naam en adres van den inleveraar, 
voorts steeds het nummer van het persoons
bewijs van den inleveraar benevens de soort, 
het aantal en de totale waarde van iedere 
soort, alsmede de nummers van de inge
leverde biljetten. Het ontvangstbewijs is vrij 
van zegelrecht. 

3. De tegenwaarde van de biljetten wordt 
gecrediteerd op een rentelooze geblokkeerde 
.rekening ten name van den in het eerste lid 
bedoelden eigenaar. Zii is bestemd ter ver
rekening met door hem verschuldigde of nog 
verschuldigd wordende belastingen dan wel 
voor nader door Onzen Minister van Finan
ciën aan te geven doeleinden. 

4. De t egoeden van de in het vorige lid 
bedoelde geblokkeerde rekeningen kunnen, 
zonder voorafgaande door of vanwege Onzen 
Minister va~, Financiën verleende vergun
ning, op geenerlei wijze geheel of ten deele 
worden overgedragen. H andelingen in strijd 
hiermede zijn van rechtswege nietig. 

3. Onze Minister van Financiën is be
voegd nadere voorschriften te geven met be
trekking tot de toepassing en de uitvoering 
van dit besluit. 

4. Dit besluit kan worden aangehaald als 
"Besluit intrekking bank- en muntbiljetten 
van honderq gulden" en treedt in werking 
11;et ingang van 9 Juli 1945. 

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

Het Loo, den 5den Juli I945. 
WILHELMINA. 

De Min. van Fin. , P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 7 Juli z945.) 
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z8 Mei z945. BESLUIT, houdende aanpas
sing van de rangindeeling der korpsen 
officieren der zeemacht aan die der 
strijdkrachten van de bondgenooten. 

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

Marine van 8 Mei I945, n ° . P I74/8/I/45; 
Gelet op de "Bevorderingswet voor de Zee

macht I902", de wet van 4 December I920, 
Staatsblad N°. 868, de wet van IS Mei I93I, 
Staatsblad N °. 193, en de "Wet voor de Ko
ninklijke Marine-reserve 1924", Staatsblad 
J'l' 0

• 369; 
Overwegende, dat het in den huidigen oor

log noodzakelijk is gebleken de rangindeeling 
bij de verschillende korpsen officieren der 
zeemacht meer in overeenstemming te bren
gen met die bij de strijdkrachten Onzer bond
genooten; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De eischen betreffende den voor -

bevordering bepaalden diensttijd in den rang, 
gesteld in de "Bevorderingswet voor de Zee
macht 1902" in de artikelen 8, ga; 10, 11, 
14, 15, en in de wet van 15 Mei 1931, Staats
blad N °. 193, artikel 1, worden tijdelijk bui
ten werking gesteld en vervangen door de 
navolgende eischen: 

1. De adelborsten der 1e klasse en de in 
rang daarmede gelijkgestelde officieren moe
ten één jaar dien rang bekleed hebben om 
tot den rang van luitenant . ter zee der 3e 
klasse bevorderd te kunnen worden. 

2. De luitenant ter zee der 3e klasse en 
de in rang daarmede gelijkgestelde officieren 
moeten twee jaren dien rang bekleed hebben 
om tot den rang van luitenant ter zee der 
2e klasse bevorderd te kunnen worden. 

3. De luitenants ter zee der 2e klasse en 
de in rang daarmede gelijkgestelde officieren 
moeten vijf jaren dien rang bekleed hebben 
om tot d en rang van luitenant ter zee der 
xe klasse bevorderd te kunnen worden. 

4. De luitenants ter zee der Ie klasse en 
de in rang daarmede gelijkgestelde officieren 
moeten vier jaren dien rang bekleed hebben 
om voor bevordering in aanmerking te kun
nen komen. 

5. De kapitein-luitenants ter zee en de 
in rang daarmede gelijkgestelde officieren 
moeten twee jaren dien rang bekleed hebben 
om voor bevordering in aanmerking te kun
nen komen. 

6. De kapiteins ter zee moeten, om voor 
bevordering in aanmerking te kunnen komen, 
twee jaren dien rang bekleed hebben. 

2. De eischen betreffende den voor be
vordering bepaalden diensttijd in den rang, 
gesteld in de "Bevorderingswet voor de Zee-
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macht 1902" in ,artikel 12, worden tijdelijk 
buiten werking gesteld en vervangen door de 
navolgende eischen: 

1. De officieren van gezondheid der derde 
klasse moeten één jaar dien rang bekleed heb
ben om tot den rang van officier van gezond
heid der tweede klasse bevorderd te kunnen 
worden . 

2. De officieren van gezondheid der twee
de klasse moeten drie jaren dien rang be
kleed hebben om tot den rang van officier 
van gezondheid der eerste klasse bevorderd 
te kunnen worden. 

3. De officieren van gezondheid der eer
ste klasse moeten acht jaren dien rang be
kleed hebben Qm voor bevordering in aan
merking te kunnen komen. 

4. De hoofd-officieren van gezondheid 
der tweede klasse moeten twee jaren dien 
rang bekleed hebben om voor bevordering 
in aanmerking te kunnen komen. 

3. In de "Bevorderingswet voor de. Zee
macht I902" worden in artikel 17 het eerste 
en tweede lid tijdelijk gewijzigd en gelezen 
als volgt: 

1. Adelborsten der 1e klasse en de in 
rang daarmede gelijkgestelde officieren, zoo
mede luitenants ter zee der derde klasse en 
de in rang daarmede gelijkgestelde officieren 
worden door Ons bevorderd naar ouderdom 
van rang. 

2. Onverminderd de voor bevordering ge
stelde eischen zullen de adelborsten der 1e 
klasse en de in rang daarmede gelijkgestelde 
officieren, zoomede de luitenants ter zee der 
3e klasse en de in rang daarmede gelijkge
stelde officieren uiterlijk na een diensttijd 
van onderscheidenlijk twee jaren en vier 
jaren in hunnen rang worden bevorderd. 

4. De eischen betreffende den voor be
vordering bepaalden diensttijd in den rang, 
gesteld in de "Wet voor de Koninklijke Ma
rine-reserve 1924", Staatsblad N °. 369, in de 
artikelen 18, 19, 2ó, worden tijdelijk buiten 
werking gesteld en vervangen door de navol-
gende eischen: . 

1. De adelborsten der 1e klasse en de in 
rang daarmede gelijkgestelde officieren moe
ten één jaar dien rang bekleed hebben om 
tot den rang van luitenant ter zee der ·3e 
klasse bevorderd te kunnen worden. ' 

2. De luitenants ter zee der 3e klasse en 
de in rang daarmede gelijkgestelde officieren 
moeten twee jaren die rang bekleed hebben 
om tot den rang van luitenant ter zee der 
2e klasse bevorderd te kunnen worden. 

3. De luitenants ter zee der 2e klasse en 
de in rang daarmede gelijkgesteld officieren 
moeten vijf jaren dien rang bekléed hebben 
om tot den rang van luitenant ter zee der 
1e klasse bevorderd te kunnen worden. 

4. De luitenants ter zee der 1e klasse en 
de in rang daarmede gelijkgestelde officieren 
moeten vier jaren dien rang bekleed hebben 
om voor bevordering in aanmerking te kun
nen komen. 

5. De kapitein-luitenant ter zee en de in 
rang daarmede gelijkgestelde officieren moe
ten twee jaren dien rang bekleed hebben om 
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voor bevordering in aanmerking te kunnen 
komen. 

5, In de "Wet voor de Koninklijke Ma
rine-reserve 1924", Staatsblad N °. 369, wordt 
artikel 23 tijdelijk gewijzigd en gelezen als 
volgt: 

Adelborsten der re klasse en de in rang 
daarmede gelijkgestelde officieren, zoomede 
luitenants ter zee der 3e klasse en de in rang 
daarmede gelijkgestelde officieren worden 
door Ons bevorderd naar ouderdom van rang 
en,· onverminderd de voor die bevordering 
gestelde eischen, uiterlijk na een diensttijd 
van onderscheidenlijk twee jaren en vier 
jaren in hunn~n rang. 

6, Dit besluit treedt in werking met 'in
gang van 1 Juli 1945. 

Onze Minister van Marine i's belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Breda, den 18den Mei 1945. 
WILHELMINA. 

De Minister van Marine, DE BooY. 
(Uitgeg . zo Juli z945.) 
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28 Mei z945. BESLUIT, tot nadere t ijde
lijke wijziging van het Koninklijk besluit 
van 6 Augustus 1910 (Staatsblad N ° . 
247) houdende regeling betreffende de 
onderlinge rangs- en standsverhouding 
der officieren en der militairen beneden 
den rang van officier, behoorende tot 
de Koninklijke Marine, het Leger hier 
te lande en het leger in Nederlandsch
Indië. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de gemeenschappelijke. vooi:dracht van 

Onze Ministers van Marine, van Oorlog en 
van Overzeesche Gebiedsdeelen van 8 Mei 
1945, no. P 174/8/r/45 ; 

Overwegende, dat het in den huidigen oor
log wenschelijk is gebleken, de regeling be
treffende de onderlinge rangsverhouding der 
officieren, behoorende tot de Koninklijke 
Marine, de Koninklijke Landmacht en het 
Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger, te 
herzien in verband met de noodzakelijke aan
passing der rangsindeeling bij de Zeemacht 
aan die bij de strijdkrachten Onzer bondge-

. genooten; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

Eenig artikel. 
Het Koninklijk Besluit van 6 Augustus 

1910, Staatsblad No. 247, houdende "Rege
ling betreffende de onderlinge nmgs- en 
standsverhouding der officieren en der mili
tairen beneden den rang van officier, be
hoorende tot de Koninklijke Marine, het 
Leger hier te Lande en het Leger in Neder
landsch-Indië", laatstelijk gewijzigd bij Ko
ninklijk Besluit van 21 Februari 1938, Staats
blad No. 540, wordt in afwachting van een 
definitieve regeling tijdelijk als volgt gewij
zigd: 

I. Punt 7 vervalt en wordt vervangen 
door een nieuw pont 7, luidende : 

• 1945 

7. De Luitenant ter zee der re klasse der 
Koninklijke Mari~e, de Majoor van het,Le
ger hier te Lande en de Majoor van het Le
ger in Nederlandsch-Indië en de bij de Zee
macht of de beide Legers met dien rang ge
lijkgestelde of met dien rang gelijk te stellen 
officieren. 

II. In de punten 8, 9 en rn worden de 
woorden ,,Luitenant ter zee der re · klasse", 
,.Luitenant ter zee der 2e klasse" en "Luite
nant ter zee der 3e klasse" vervangen door 
onderscheidenlijk "Luitenant ter zee der 2e 
klasse", ,,Luitenant ter zee· der 3·e klasse" en 
,.Adelborst der 1e klasse". 

Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 Juli 1945. 

Onze Ministers van Marine, van Oorlog en 
van Overzeesche Gebiedsdeelen zijn ieder 
voor zooveel hem betreft, belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

Breda, den 18den Mei 1945. 
WILHELMINA. 

De Minister van Marine, DE BooY. 
De Minister van Oorlog, J. DE QUAY. 
De Mi;. van Overzeesche Gebiedsdeelen, 

J . SCHMUTZER. 

. (Uitgeg. zo Juli z945). 
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18 Mei 1945. BESLUIT, houdende tijde
lijke wijziging van artikel 68 van het 
Wetboek van Militair Strafrecht. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
'Op de gemeenschaooelijke voordracht van 

Onze Ministers van Justitie, van Marine en 
van Oorlog van 8 Mei 1945, no. P 174/8/1/45; 

Overwegende, dat het in verband met de 
instelling van een nieuwen officiersrang bij 
de zeemacht noodzakelijk is artikel 68 van 
het Wetboek van Militair Strafrecht te wij -
ripn; • 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Eenig artikel. Artikel 68 van het Wet

boek van Militair Strafrecht wordt tijdelijk 
gewijzigd en gelezen als volgt: 

Onder onderofficieren worden v erstaan de 
militairen die eenigen militairen rang be
kleeden bij de zeemacht beneden dien van 
adelborst der re klasse en bij de landmacht 
beneden dien van"tweede-luitenant. 

Onder mindere militairen worden verstaan 
de militairen die geen rang bekleeden. 

Dit besluit treedt in werking met ingang 
van I Juli 1945. 

Onze Ministers van Justitie, van Marine 
en van Oorlog zijn, ieder voor zoover hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit be
sluit, , dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

Breda, den 18den Mei 1q45. 
WILHELMINA. • 

De Min. van Justitie a.i., GERBRANDY. 
De Minister van Marine, DE BooY. 
De Minister van Oorlog, J . DE QUAY . 

(Uitgeg. 12 Juni 1945.) 
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5 Juli z945. BESLUIT, houdende toevoe
gingen aan de lijst B, bedoeld in artikel 
1 7 van het Besluit Bezettingsmaatrege
len (Staatsblad 1945 No. E 93). 

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

Justitie van 29 Juni 1945, 6e Afdeeling, No. 
1512; 

Gelet op artikel 28 van het Besluit Bezet
tingsmaatregelen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

Eenig artikel. 
Op de lijst B, bedoeld in Artikel 1 7 van 

het Besluit Bezettingsmaatregelen wordt 
onder het hoofd "Verordeningenb/ad 1944" 
na "43" toegevoegd: ,,No. 48; No. 49; No. 
50." 

Aan het slot van lijst B wordt toegevoegd: 
,,Verordeningenblad 1945 No. 1; No. 2; No. 
3; No. 4; No. 5; No. 6; No. 7; No. 8;" 

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

Het Loo, den 5den Juli 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van Just., KOLFSCHOTEN. 

(Uitgeg. zz Juli z945.) 
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5 Juli r945. BESLUIT, houdende bijzon
dere voorzieningen in zake uitbetalingen 
door verzekeringsinstellingen en spaar
kassen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
G)p de voordracht van Onze Ministers van 

Financiën en van Justitie van 12 Juni 1945, 
Generale Thesaurie, Afdeeling Geldwezen, 
nummer :rx; 

Overwegende, dat het in afwachting van 
nader te stellen regelen dringend noodzake
lijk is, bijzondere voorzieningen te treffen 
omtrent het doen van bepaalde uitbetalingen 
door verzekeringsinste}lingen en spaarkas
sen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Zoowel het doen als het aannemen 

van elke niet periodiek verschuldigde uitkee
ring ingevolge een op den dag der inwerking
treding van dit besluit bestaande overeen
komst van levens-, pensioen- of lijfrentever
zekering, of inschrijving in een spaarkas, 

a. welke na 10 Mei z940 is"gesloten tegen 
betaling van een éénmalige premie, dan wel 
tegen betaling van een gedeeltelijk perio
dieke en gedeeltelijk éénrnalige premie, wel
ke laatste ten minste f 500 bedraagt, of 

b. welke vóór 10 Mei 1940 is gesloten, 
doch waarvoor na dien datum een bedrag 
in ec;ps van ten minste f 500 is gestort ter 
geheele of gedeeltelijke voldoening van toe
komstige en nog niet verschuldigde premiën, 
of 

c. waarvan het verzekerd bedrag na 10 
Mei 1940 ongeacht de betaling van perio-
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dieke premiën door betaling van een bedrag 
ineens van ten minste f 500 is verhoogd, of 

d. waarvoor in verband met omzetting 
van den verzekeringsvorm ongeacht de beta
ling van periodieke premiën een bedrag in
eens van ten minste f 500 aan de verzeke
ringsinstelling is betaald, of 

e. waarvoor na zo Mei 1940 een bedrag 
ineens van ten minste f 500 als premie-depot 
is gestort, anders dan wegens verblijf van 
den verzekeringnemer of spaarkas-inschrij
ver of hun rechtsopvolgers in de overzeesche 
gebiedsdeelen, is verboden. 

Meerdere overeenkomsten of inschrijvin
gen t en name van een zelfden verzekerde of 
deelnemer bij een verzekeringsinstelling of 
spaarkas worden voor de toepassing van dit 
artikel als één geheel beschouwd. 

2. Het is verboden een op den dag der 
inwerkingtreding van dit besluit bestaande 
overeenkomst van levens-, pensioen- of lijf
renteverzekering of inschrijving in een spaar
kas, als bedoeld in artikel 1, door afkoop te 
beëindigen of daarop leeningen aan te gaan. 

Met afkoop wordt gelijkgesteld het om
zetten in verzekeringen, waarbij de afloop
datum van een contract wordt vervroegd. 

3. Onze Minister van Financiën of, na
mens dezen, een door hem aan te wijzen in
stantie, is bevoegd, van de in dit besluit ge
geven bepalingen in het algemeen of in bij
zondere gevallen geheele of gedeeltelijke op
heffing te verleenen, zoo noodig onder het 
stellen van voorwaarden. 

Onze Minister van Financiën is bevoegd, 
nadere voorschriften ter uitvoering van dit 
besluit vast te stellen, daaronder begrepei:i 
regelen aangaande vergoeding van rente over 
ingevolge dit besluit niet uitgekeerde be
dragen. 

4. Opzettelijke overtreding van de arti
kelen 1 en 2 wordt gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste twee jaren of geldboete 
van ten hoogste vijftigduizend gulden. 

Overtreding van de artikelen 1 of 2 wordt 
gestraft met hechtenis van ten hoogste negen 
maanden of geldboete van ten hoogste tien
duizend gulden. 

De feiten, strafbaar gesteld in het eerste 
lid, worden beschouwd als misdrijven; de fei
ten, strafbaar gesteld in het tweede lid, wor
den beschouwd als overtredingen. 

In geval van veroordeeling wegens een feit, 
bij dit besluit strafbaar gesteld, kunnen za
ken of rechten, door middel van de overtre
ding verkregen of waarmede of met betrek
king tot welke de overtreding is gepleegd, 
worden verbeurd verklaard, ongeacht of zij 
den veroordeelde toebehooren. 

Indien de overtreding wordt begaan door 
of vanwege een rechtspersoon, kan de straf
vervolging worden ingesteld en de straf wor
den uitgesproken tegen de bestuurders. Geen 
straf wordt uitgesproken tegen den bestuur
der, van wien blijkt, dat de overtreding 
buiten zijn toedoen is begaan. 

5. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag na dien van zijn afkon
diging. 

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

Het Loo, den 5den Juli 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van Fin., P . LIEFTINCK. 

De Min. van just., KOLFSCHOTEN. 

•(Uitgeg. 20 Juli z945). 
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10 Juli z945. BESLUIT, houdende nadere 
voorschriften betreffende de waardeloos 
verklaarde bankbiljetten van f 500 en 
f 1000. 

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

Financiën, van 4 Juli 1945, n °. 24, Generale 
Thesaurie, Afdeeling Geldwezen; 

Overwegende, dat het gewenscht is nadere 
voorschrift~ te treffen nopens de waarde
loos verklaarde bankbiljetten van f 500 en 
f 1000 (Verordening n°. 29/1943); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Artikel 1. Onze Minister van Financiën 

is gemachtigd nadere regelen te stellen. 
a. ten aanzien van de inlevering van de · 

waardeloos verklaarde bankbiljetten van 
f 500 en f 1000; 

b. ten aanzien van de inwisseling van de 
onder (a) bedoelde bankbiljetten, voor zoo
v1;_r de eigenaar der bankbiljetten bewijst dat 
htJ sedert 13 Maart 1943 onafgebroken eige
naar is geweest, resp. voor zoover de eigenaar 
der biljetten bewijst dat hij de biljetten na 
13 Maart 1943 krachtens erfopvolging heeft 
v~rworven van dengene die op 13 Maart 1943 
eigenaar was, en dat hij sedert die. verwer
ving onafgebroken eigenaar is geweest. 

2. De artikelen 2, 3, 4 en 6 van de Ver
ordening n ° . 29/1943, zoomede het eerste en 
het tweede aanvullingsbesluit Waardeloos
verklaring Bankbiljetten, worden ingetrok
ken, behoudenss ten aanzien van de waarde
l~?s ver~laarde bankbiljetten die tijdens de 
VtJandehJke bezetting werden ingeleverd en 
die op den dag waarop dit besluit in werking 
treedt nog niet waren ingewisseld; alsmede, 
voor _zoover betreft het tweede aanvullings
beslu,t Vy'aardeloosverklaring Bankbiljetten, 
ten aanzien van de begane strafbare feiten. 

3. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag zijner afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den roden Juli 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van Fin., P. LIEFTINCK. 

(Uitp_eg. 2p Juli z945). 
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22 Juli r945. BESLUIT tot tijdelijke af
wijking van artikel 14, onder 2e, der 
Hinderwet. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 
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Sociale Zaken van 12 Juni 1945, n°. 15, af
deeling Arbeid II; 

Ov_~rwegend~! dat het noodzakelijk is, on
verw1Jld een btJzondere voorziening te tref
fen ten aanzien van het opnieuw in werking 
brengen van inrichtingen, als bedoeld in de 
Hinderwet, welke na 9 Mei 1940 vier jaren 
of. langer hebben stilgestaan; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 Juni 1945, n°. 2); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 9 Juli 1945, n°. 20, 
afdeeling Arbeid II; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Gerekend van 10 Mei 1944 te bepalen als 

volgt: 
Artikel 1. Het bepaalde in artikel 14, on

d_er 2e, der Hinderwet blijft buiten toepas
sing ten aanzien van eene inrichting welke 
na 9 Mei 1940 vier jaren of langer h~eft stil 
gestaan, mits: · 

a. - de inrichting opnieuw in werking wordt 
gebracht vóór 1 Januari 1946; · 

~- de c_~nc~ssionaris ten minste 24 uur 
vóor het bJdsttp, waarop de inrichting op
nieuw in werking zal worden gebracht, daar
van schriftelijk kennis geeft aan het ge
meentebestuur. 

2. r. Het gemeentebestuur kan vorde
ren, dat de concessionaris ten genoegen van 
dat bestuur en binnen een door dat bestuur 
~estelden termijn aantoont, dat de inrichting 
in goeden jtaat verkeert. 

2. Indien de concessionaris niet of niet 
tijdig voldoet aan eene hem overeenkomstig 
h~t voorgaande lid gedane vordering of in
dien bhJkt, dat de inrichting niet in goeden 
staat verkeert, kan het bevoegde gezag de 
krachtens de Hinderwet voor de inrichting 
verleende vergunning of vergunningen in
trekken. Het bepaalde in artikel 20 der Hin
del"V".et vindt daarbij overeenkomstige toe
passing. 

3. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag na dien zijner afkondiging. 

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

Het Loo, den 22sten Juli 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van Soc. Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. z5 Aug. x945). 
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23 Juli z945. BESLUIT, houdende vast
stelling van regelen omtrent de inhou'.. 
dingen op gages van zeelieden. 

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

Scheepvaart, van Financiën en van Over
zeesche Gebiedsdeele_n van 10 Juli 1945, n°. 
AZ. S. 142; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is re
gelen te stellen omtrent de inhoudingen op 
gages van zeelieden en de afwikkeling hier
van; 
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Overwegende, dat ·zich hier een geval voor
doet van spoedeischenden aard als voorzien 
in artikel 71 der Indische Staatsregeling, in 
artikel 50 der Surinaamsche Staatsregeling 
en in artikel 50 der Curaçaosche Staatsrege
ling, waarin de Volksraad van Nederlandsch
Indië, de Staten van Suriname en de Staten 
van Curaçao niet kunnen worden gehoord; 

Gezien de verklaring van den toenmaligen 
Minister van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart van 17 April 1941; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan 

onder: 
a) Onze Minister : Onze Minister van 

Scheepvaart; 
b) zeeman: hij, die Nederlander zijnde, 

op 15 Mei 1940 als kapitein of schepeling 
dienst deed aan boord van een schip onder 
Nederlandsche vlag of nadien als zoodanig 
heeft dienst gedaan, dan wel dienst doet; 

c) schip onder Nederlandsche vlag: elk 
zeeschip, gerechtigd tot het voeren van de 
Nederlandsche vlag, onverschillig of dit 
schip is voorzien van een Nederlandschen, 
Nederlandsch-Indischen, Surinaamschen of 
Curaçaoschen zeebrief, voor zoover zulk een 
schip geen oorlogsschip is en voor zoolang 
het zich niet heeft bevonden in de macht van 
een vijandelijke mogendheid of van een mo
gendheid, welker gebied ingevolge het be
paalde in het Koninklijk besluit van 27 
Maart 1941, Staatsblad n °. B 30 et vijan
delijk gebied op één lijn is gesteld; 

d) reeder: hetzij, 
1. de eigenaar van een schip onder Ne

derlandsche vlag, voor zoover: 
a. hij gedurende eenige periode sedert 15 

Mei 1940 zeelieden in dienst had, dan wel 
heeft; en · 

b. hij verblijf houdt, dan wel is gevestigd 
buiten gebied hetwelk op eenig tijdstip se
dert 15 Mei 1940 vijandelijk, door den vijand 
bezet of daarmede op één lijn gesteld gebied 
is geweest dan wel is; hetzij, 

2. de Nederlandsche Scheepvaart- en 
Handelscommissie genaamd "Netherland 
Shipping and Trading Comittee Limited", 
voor zoover zij op eenig tijdstip sedert 15 
Mei 1940 zeelieden in dienst had dan wel 
heeft; hetzij 

3. de Staat der Nederlanden, voor zoover 
hij op eenig tijdstip sedert xs Mei x940 zee
lieden in diènst had dan wel heeft; hetzij 

4. de eigenaar, dan wel de bezitter van 
het schip, onder Nederlandsche vlag aan 
boord waarvan of ten behoeve waarvan de 
zeeman dienst doet, terwijl dit is, dan wel 
was verhuurd aan een ander dan een Neder
lander of een Nederlandsche onderdaan uit 
anderen hoofde of aan een ander dan een 
buiten het Koninkrijk der Nederlanden ge
vestigden rechtspersoon; 

e) derde: iedere natuurlijke of rechtsper
soon, reederijkantoor of instelling van maat
schappelijke zorg, van armenzorg of liefda
digheid daaronder begrepen, die zich op 
eenig tijdstip sedert 15 Mei 1940 in bezet 
gebied of vijandelijk of daarmede op één lijn 
gesteld gebied in Europa bevond; 
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f) de Stichting: de op 23 Januari 1942 
voor den Consul-Generaal der Nederlanden 
te Londen opgerichte "Stichting Week- en 
Maandbrieven", gevestigd te Willemstad. 

2. De Staat der Nederlanden stelt zich 
met inachtneming van liet bepaalde in of 
krachtens ·dit besluit aansprakelijk voor de 
terugbetaling van voorschotten tot onder
stand, welke derden sedert 15 Mei 1940 tot 
een nade r door Onzen Minister zoo noodig 
voor verschillende p1aatsen afzonderlijk te 
stellen datum aan betrekkingen van den zee
.man hebben verstrekt. 

3. Onder de in artikel 2 bedoelde voor
schotten worden verstaan gelden of op geld 
waardeerbare goederen of diensten, te goeder 
trouw verstrekt, ten einde geheel of gedeel
telijk te voorzien in het onderhoud van de na
volgende personen, die op eenig tijdstip se
dert 15 Mei 1940 in bezet, dan wel vijande
lijk of daarmede op één lijn gesteld gebied in 
Europa verblij f hielden: 

a) personen, tot wier onderhoud de zee
man krachtens de in het Koninkrijk gelden
de wettelijke bepalingen is gehouden; 

b) personen, andere dan bedoeld onder 
a), te wier behoeve, de zeeman, met het oog 
op zijn laatste monstering vóór 15 Mei 1940 
een verklaring in zake de uitbetaling van een 
deel van zijn loon heeft afgegeven; 

c) personen, niet vallende onder a) of b) 
voor zoover door of vanwege Onzen Minister 
de garantie, vervat in artikel 2, op hen van 
toepassing wordt verklaard. 

4. De garantie tot terugbetaling van de 
in artikel 2 bedoelde voorschotten ten be
hoeve van de in het voorgaande artikel be
doelde personen blijft beperkt: 

a) indien de zeeman een verklaring tot 
uitbetaling van een deel van zijn loon heeft 
afgegeven, welke op 15 Mei 1940 nog van 
kracht was: tot het bedrag in deze verkla
ring vermeld, tenzij in bijzondere gevallen 

· door of vanwege Onzen Minister anders ten 
gunste van den derde wordt beslist; 

b) indien de kantonrechter vóór 15 Mei 
1940, ingevolge artikel 425, tweede lid, van 
het Wetboek van Koophandel, te hunnen 
behoeve een beschikking heeft afgegeven 
met het oog op de laatste monstering; tot het 
bedrag in deze beschikking vermeld; 

c) in alle andere gevallen: tot een door of 
vanwege Onzen Minister vast te stellen be
drag. 

5. Als niet te goeder trouw verstrekte 
voorschotten in den zin van artikel 3 kunnen t 
onder meer worden aangemerkt gelden of op 
geld waardeerbare goederen of diénsten ver
strekt aan: 

1) de betrekkingen van den zeeman, die, 
naar de derde ten tijde van het voorschot 
wist of beh orde te weten, in bezet gebied of 
vijandelijk f daarmede op één lijn gesteld 
gebied in Europa was 1:eruggekeerd; 

2) de betrekkingen van den zeeman, die, 
naar de derde ten tijde van het voorschot wist , 
of behoorde te weten, zich wederrechtelijk 
had onttrokken aan de verplichting tot 
dienstdoen aan boord of ten behoeve van 
schepen onder Nederlandsche vlag, welke in-
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gevolge een overheidsvoorschrift van het Ko
ninkrijk of een arbeidsovereenkomst op hem 
rustte; 

3) de betrekkingen van den zeeman, zon
der dat het.voorschot, naar de derde t en tijde 
van verstrekking daarvan wist of behoorde 
te weten, voor de betrokkenen tot levens
onderhoud noodig waren . . 

6. 1 . De reeder is bevoegd uit hoofde 
van dit besluit, tot een nader door Onzen Mi
nister te stelle,n datum, volgens regelen door 
Onzen Minister gesteld of goedgekeurd, dan 
wel te stellen of goed te keuren, van het in 
geld vastgestelde deel van het loon van den 
zeeman in te houden : 

a) sedert 15 Mei 1940 het bedrag, ver
meld in een verklaring van den zeeman tot 
uitbetaling van een deel van zijn loon, welke 
op 15 Mei 1940 van kracht was; 

b) sedert den datum der beschikking van 
een kantonrechter als bedoeld in artikel 4 
onder b), het bedrag vermeld in deze be
schikking, in zooverre als de reeder van deze 
beschikking kennis draagt; 

c) het bedrag, vermeld in een verklaring 
in zake uitbetaling van een gedeelte van zijn 
loon aan een ander dan hem zelf, sedert 15 
Mei 1940 door den zeeman afgegeven ; 

d) sedert 15 Augustus 1943, een bedrag, 
vastgesteld of vast te stellen volgens door 
Onzen Minister goedgekeurde dan wel goed 
te keuren regelen t en aanzien van den ge
huwden niet van tafel en bed gescheiden zee
man, die geen verklaring als bedoeld onder 
a) of c) van dit lid heeft afgegeven of wiens 
verklaring betrekking heeft op een bedrag 
hetwelk onvoldoende moet worden geacht 
om te voorzien in het onderhoud van zijn 
echtgenoote en wettige kinderen. 

2. De betalingen krachtens, 
artikel 41 5 van het Wetboek van Koop

ha ndel, 
artikel 452h van het Wetboek van Koop

handel, 
artikel 416 van het Nederlandsch-Indisch,e 

Wetboek van Koophandel, 
artikel 516 van het Surinaamsche Wetboek 

van Koophandel, 
artikel 516 van het Curaçaosche Wetboek 

van Koophandel, alsmede de "Zeeongevallen
wet 1919", 
worden voor de toepassing van dit artikel ge_ 
acht, onder de benaming ziekengeld, in de 
plaats te treden van het in geld vastgestelde 
deel van het loon van den zeeman. 

3. De in het eerste lid van dit artikel 
bedoelde inhoudingen worden berekend in 
de muntsoort waarin het loon is vastgesteld. 

7. 1. De gelden, op eenig tijdstip sedert 
15 Mei 1940 daadwerkelijk ingehouden ten 
behoeve van de in artikel 3 bedoelde betrek- , 
kingen v,in den zeeman, voor zogyer deze 
betrekkingen op eenig tijdstip sedért 15 Mei 
1940 in bezet gebied dan wel vijandelijk of 
daarmede op één lijn gesteld gebied in Europa 
verblijf hielden, worden gestort in de Stich
ting. 

2. Indien blijkt, dat vóór 1 Februari 1945 
door derden, gedurende den tijd, dat de zee
man in dienst van eenigen reeder was, meer 
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tot onderstand is verstrekt dan van den zee
man is ingehouden, dan is de ri:eder, met in
achtneming van het bepaalde in het derde lid 
van dit art ikel, verplicht, ten aanzien van 
den zeeman, die een verklaring heeft a(ge
geven als bedoeld in het eerste lid van artikel 
6 onder a) of c), dat gedeelte van het ont
brekende in Nederlandsch courant in de 
Stichting te storten, zooals de tijd, gedurende 
welken de zeeman in zijn dienst was, zich 
verhoudt tot het totaal van den tijd geduren
de welken de zeeman vóór 1 Februari 1945 
in dienst van hem en andere reeders is ge
weest. De verplichting tot storting blijft be
perkt tot het verschil tusschen het totaal van 
het volle bedrag in de verklaring van den 
zeeman vermeld over het totaal van den tijd 
gedurende welken hij vóór 1 Februari 194 5 
bij eenigen reeder in dienst was, en het be
drag dat over dit tijdvak van het loon van 
den zeeman is ingehouden . Het van den zee
man ingehouden b edrag wordt berekend over
eenkomstig het bepaalde in het eerste lid 
onder a en b van artikel 15 van dit besluit. 

3. De zeeman, wien geen schip is aange
wezen, dan wel was aangewezen, wordt ge
durende dezen tijd geacht in dienst te zijn. 
dan wel te zijn geweest van den reeder van 
het schip, aan boord waarvan hij laatstelijk 
dienst deed, anders dan voor het verrichten 
van havenwerk als bijwerker. 

8. 1. De verplichting tot storting, om
schreven in het eerste lid van het voorgaande 
artikel, geldt sedert 15 Mei 1940 tot den in 
artikel 2 bedoelden door Onzen Minister vast 
te stellen datum. 

2. De storting geschiedt in ponden s\er
ling, tenzij anders wordt bepaald door Onzen 
Minister in overleg met Onzen Minister van 
Financiën en zoo noodig na bereikte overeen
stemming met Onzen Minister van Overzee
sche Gebiedsdeelen. Voor zoover herleiding 
van de muntsoort, waarin het loon is ·vastge
steld, tot de muntsoort, waarin de ingehou
den gelden dienen te worden gestort, noodza
kelijk is, wordt die koers berekend, welke ge
durende de periode, waarop de storting be
trekking heeft, in de administratie der Ko
ninklijke Nede_rlandsche Regeering gebruike
lijk was. H et tijdstip van verschuldigdheid 
van elke storting wordt bepaald door het 
einde van de kalendermaat d gedurende welke 
het loon of de uitkeering, waarop de storting: 
betrekking heeft, verviel. 

3. Vindt de storting, om onverschillig 
welke recfen, op een later tijdstip plaats, dan 
is de reeder over het gestorte bedrag aan de 
Stichting de navolgende rente verschuldigd: 

a) 1 % over het tijdstip 1 Juni 1~0 tot 
1 April 1942; 

b) van 1 April 1942 af tot den in artikel 2 
bedoelden datum, die, welke de Stichting 
gedurende het uitstel op haar beleggingen 
hetft gekweekt. 

4. Het bepaalde in het derde lid van dit 
artikel is van overeenkomstige toepassing op 
stortingen, bedoeld in het tweede lid van het 
voorgaande artikel. 

9. De Nederlandsch-Indische Regeering 
stelt zich, volgens nader door Haar te stellen 
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regelen, ten behoeve van de Nederlandsch
Indische reeders garant voor de storting der 
bedragen, welke deze krachtens het bepaalde 
in de artikelen 7 en 8 aan de Stichting ver
schuldigd zijn over de periode xs Mei x940 
tot 8 Maart x942. 

10. x. De reeder administreert het van 
den zeeman ingehouden loon in de munt
soort, waarin het loon is vastgesteld. 

2 . De reeder zendt den zeeman, indien 
deze d it verzoekt, een opgaaf van het totaal 
bedrag, dat te zijnen name is geadmini
streerd. Deze opgaaf behoeft niet meer dan 
eenmaal 's jaars te worden verstrekt. 

ll. De afwikkeling der financieele ver
plichtingen, welke de Staat krachtens dit be
sluit heeft, kan Onze Minister opdragen aan · 
nader door hem aan te wijzen instanties. 

12. Van een door Onzen Minister te be
palen datum af en volgens regelen 'door hem 
te stellen of goed te keuren, welke een tijds
limiet inhouden, kuI)nen derden hun aanvra
gen om terugbetaling der in artikel 2 bedoel
de voorschotten bij de in artikel II bedoelde 
instantie indienen. 

13. I. De aanvrage wordt, volgens zoo 
noodig door Onzen Minister te stellen rege
len, aan den derde voldaan tot het bedrag, 
hetwelk door de ingevolge in artikel II ge
noemde instantie wordt accoord bevonden. 
De rekening ten name van den zeeman wordt 
daarvoor gedebiteerd. · 

2. Blijkt geen rente te zijn bedongen, dan 
wordt den derde die rente toegekend, welke, 
na aftrek van administratiekosten, gemid
deld op de bij de Stichting gestorte gelden 
zijn gekweekt. De rekening ten name van den 
zeeman wordt daarvoor gedebiteerd. 

14. I. De zeeman of diens nabestaanden, 
dan wel de in artikel 3 bedoelde betrekkin
gen van den zeeman, zijn verplicht desge-
vraagd volledige inlichtingen te verstrekken 
nopens bedragen door derden sedert I 5 Mei 
x940 tot onderstand verstrekt. 

2. De rekening ten name van den zeeman 
wordt mede, in geval van niet indiening van 
aanvragen om terugbetaling door derden, ge
debiteerd voor het tot onderstantl verstrekte 
bedrag, met dien verstande evenwel, dat in 
natura verstrekte onderstand niet in reke
ning wordt gebracht. 

3. Aldus niet äan derden terugbetaalde 
gelden worden, na aftrek van administratie
kosten en voor zoover het creditsaldo op de 
rekening van den zeeman zulks toelaat, door 
Ons bestemd ten behoeve van een sociale in
stelling of fonds ten behoeve van zeelieden, 
van hunne weduwen of van hunne wezen. 

15. I. Voor zoover de inhoudingen niet 
zijn geschied ten behoeve van betrekkingen 
van den zeeman, die' in bezet dan wel in 
vijandelijk of daarmede op één lijn gesteld 
gebied buiten Europa verblijf houden dan wel 
hielden, wordt met inachtneming van de vol
gende regelen met den zeeman afgerekend : 

a. op het tijdstip van afrekening wordt 
het in het eerste lid van artikel 10 bedoelde 
bedrag omgerekend in de muntsoorten en 
tegen den koers waarin de storting der in
gehouden bedragen ingevolge het bepaalde 
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in het tweede lid van artikel 8 is geschied, 
dan wel dient te geschieden; 

b. voor de uiteindelijke afrekening, welke 
in· Nederlandsche guldens geschiedt, wordt 
het aldus verkregen bedrag herleid tot Ne
derlandsche guldens met inachtneming van 
de volgende koersen: 

I pond sterling 
Ned. guldens. 

10,69.1 
1,40.67 
1,40.67 

1 Nederlandsch-Indische gulden 
1 Curaçaosche gulden 
1 Surinaamsche gulden 1,40.67 

c. Overtreft het aldus berekende bedrag, 
vermeerderd met die rente, welke gemiddeld 
op de bij de Stichting gestorte gelden is ge
kweekt en verminderd met de administratie
kosten het totaal der debiteering krachtens 
de artikelen 13 en 14, dan ontvangen de zee
man, onderscheidenlijk zijn nabestaanden of 
rechtverkrijgenden, onder algemeenen titel 

~het verschil in Nederlandsch courant. 
2. Indien en voor zoover de uitkeeringen 

krachtens artikel 13 het saldo, berekend 
overeenkomstig den aanhef van het eerste 
lid onder c, overtreffen, komen deze ten laste 
van den Staat. 

3. De betalingen krachtens het voorgaan
de lid kunnen in daartoe in aanmerking ko
mende gevallen namens den Staat door On
zen M inister worden verhaald overeenkom
stig het bepaalde -in de artikelen 63 to·t 73a 
der Armenwet. 

16. Alle betalingen, welke krachtens het 
tweede lid van artikel 15 van dit besluit door 
den Staat worden verricht, worden ten laste 
van het "Scheepvaartfonds 1944" gebracht, 
t enzij te dien aanzien een andere voorziening 
wordt getroffen. 

17. 1 . Door Ons wordt een beroepsinstan
tie ingesteld ter beslechting van geschillen, 
ontstaan over de toepassing van dit .besluit. 

2. De leden der instantie worden door Ons 
benoemd, geschorst en ontslagen. 

3. Overigens wordt haar werkwijze ge
regeld door Onzen Minister. 

18. De zeeman, die door het achterhou
den van inlichtingen, het verstrekken of doen 
verstrekken van verkeerde gegevens bewerk
stelligt, dat van zijn loon minder wordt in
gehouden dan had moeten worden ingehou
den, dan wel zich op andere wijze onttrekt 
aan zijn verplichtingen ingevolge dit besluit, 
blijft tegenover den Staat aansprakelijk voor 
de daardoor geleden schade. 

19. De derde, die bij een aanvraag om 
terugbetaling van kosten, opzettelijk inlich
tingen achterhoudt of verkeerde gegevens 
verstrekt of medewerkt dan wel aanspoort 
tot het doen verstrekken van onjuiste ge
gevens, verliest alle aanspraak onder dit be
sluit tegenover den Staat. 

20. 1. De reeder, die nalaat aan zijn ver
plichting tot storting te voldoen, blijft tegen
over den Staat aansprakelijk voor alle kos
ten, schaden en interesten, welke uit zijn na
latigheid voortvloeien. 

2. Voor zoover de in het eerste lid van 
dit artikel bedoelde verplichting door de Ne
derlandsch-Indische Regeering, krachtens 
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het bepaalde in artikel 9 van dit besluit is 
oyergenomen, bestaat deze aansprakelijkheid 
tegenover de rechtspi;rsoon Nederlandsch
Indië. 

21. Dit besluit is mede verbindend. voor 
Nederlandsch-I ndië, Suriname en Curaçao 
en treedt in werking op den dag, volgende op 
dien zijner afkondiging, met dien verstande, 
dat het in Nederlandsch-Indië, Suriname en 
C uraçao in werking treedt met ingang van 
den dag, volgende op dien zijner afkondiging 
1n het betrokken gebiedsdeel. 

Onze Ministers van Scheepvaart, van Fi
nanciën en van Overzeesche Gebiedsdeelen 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad van Nederlandsch-Indië, het Gou
vernementsblad van Suriname en het Publi
catieblad van Curaçao zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 23sten Juli 1945. 
WILHELMINA. 

De.Min. van Scheepvaart, a.i., DE Boov. 
De Min. ;,àn Fin., P. LIEFTINCK. 

De Min. van Overzeesche Gebiedsdeelen, 
. LOGEMANN. 

(Uitgeg. 31 Juli 1945.) 

s. ]<' 124 

24 Juli 1945. BESLUIT, houdende verlen
ging van enkele · termijnen, geregeld in 
en krachtens de Comptabiliteitswet 
(Staatsblad 1927, no. 259). 

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

Financiën van 9 Juli 1945, n°. 1, afdeeling 
Begrootingszaken, Generale Thesaurie; 

Overwegend e, dat .het noodzakelijk is 
enkele termijnen, geregeld in en krachtens de 
Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, n °. 
259) te verlengen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. r. In afwijking van het b epaalde 

in artikel 16 van de Comptabiliteitswet 
(Staatsblad 1927, n °. 259) worclt de dienst 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1943 
afgesloten op 31 December 1945. . 

2. Ten aanzien van de uitgaven ten laste 
van de Rijksbegroot:ing voor het dienstjaar 
1943 wordt het bepaalde aan het slot van ar
tikel 1 van Ons besluit van 7 November r928 
(Staatsblad n °. 413) als volgt gelezen: 

,,met dien verstande, dat voor de uitgaven, 
waarvoor opdrachten tot betaling worden af
gegeven in de maanden October tot en met 
D1,cember 1945, de v erevening in elk geval 
moet worden aangevraagd uiterlijk 31 De
cember 1945. 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit Besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. ./ 

Het Loo, den 24sten Juli 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van Fin., P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg . 7 September 1945.) 
L . & S. 1945 
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2 Juni 1945. BESLUIT, houdende voor
zieningen ten aanzien van zeelieden, die 
in krijgsgevangenschap zijn geraakt ten 
g.evolge van de uitoefening van hun 
dienst aan boord van een schip onder 
Nederlandsche vlag. 

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

Scheepvaart en Visscherij, van Sociale Za
ken, voor Algemeene Oorlogvoering van het 
Koninkrijk en van Overzeesche Gebiedsdee
len van 14 Mei 1945, n ° . 8829; 

Overwegende, dat het wenschelijk is voor
zieningen te treff.en ten aanzien van den zee
man, die tengevolge van de uitoefening van 
zijn dienst aan boord van een schip onder 
Nederlandsche vlag, in krijgsgevangenschap 
is geraakt; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan 

onder: 

a) Onze Minister: Onze Minister van 
Scheepvaart en Visscherij ; 

b) schip onder Nederlandsche vlag: elk 
zeeschip, gerechtigd tot het voeren van de 
Nederlandsche vlag, voor zoover zulk een 
schip geen oorlogsschip is en zich niet be
vindt dan wel niet bevond in de feitelijke 
macht van een vijandelijke mogendheid of 
van een mogendheid, welker gebied, inge
volge het Koninklijk besluit van 27 Maart 
r941 , Staatsblad n°. B 30, is gelijkgesteld 
met vijandelijk gebied; 

c) zeeman: de kapitein of schepeling, 
de vrouwelijke schepeling inbegrepen, 
. a) die Nederlander, of Nederlandsch on
derdaan uit anderen hoofde is; en 

b) die na ro Mei 1940 werkzaam is of is 
geweest aan boord van een schip onder Ne
derlandsche vlag; 

d) krijgsgevangenschap: intemeering van 
den zeeman, tengevolge van zijn dienst aan 
boord van een schip onder Nederlandsche 
vlag, in Europa of Afrika, anders dan aan 
boord van het schip waarop laatstelijk werd 
dienst gedaan, door den vijand of een be
wind, dat medewerking aan den vijand ver
leende of verleent; 

e) gage: 
r. voor de Groote en Korte vaart en voor 

de Sleepvaart. 
Het standaardloon, vermeerderd met an

ciënniteitstoeslagen en langereistoeslag, dat 
de zeeman zou hebben genoten, indien hij in 
de periode, waarin hij in krijgsgevangen
schap verkeert of verkeerde, dienst zou heb
ben gedaan aan boord van een schip onder 
Nederlandsche vlag. 

2. voor de Kustvaart. 
Het standaardloon, verminderd met even

tueele uitkeeringen voor overwerk en wal
toelagen, dat de zeeman zou hebben genoten, 
indien hij in de periode, waarin hij in krijgs
gevangenschap verkeert of verkeerde, dienst 
zou hebben gedaan aan boord van een schip 
onder Nederlandsche vlag. 

7 
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3. voor de Visscherij. 
Een door Onzen Minister voor iederen rang 
vast te stellen bedrag. 

2. De zeeman, die op eenig tijdstip sedert 
IO Mei 1940 in krijgsgevangenschap is ge
raakt, dan wel geraakt, he'éft, met inacht
neming van de bepalingen van dit besluit, 
recht op gage gedurende de periode, waarin 
hij in krijgsgevangenschap verkeerde of ver
keert. 

3. x. Op de gage wordt volgens door On
zen Minister te stellen regelen in m indering 
gebracht: 

1 ° . het bedrag, dat de zeeman gedurende 
zijn krijgsgevangenschap door bemiddeling 
van de Nederlandsche Regeering heeft ont
vangen; 

2 ° . het bedrag, dat gedurende de periode 
waarin de zeeman in krijgsgevangenschap 
verkeerde, is uitgekeerd aan: 

a) personen tot wier onderhoud de zee
man krachtens de in het Koninkrijk gelden
de wettelijke bepalingen is gehouden; 

b) personen, andere dan bedoeld sub a), 
te wier bate de zeeman een verklaring in zake 
uitbetaling van een deel van zijn loon heeft 
afgegeven ; 
' c) alle andere betalingen aan betrekkin
gen van den zeeman, voor zoover deze door 
of vanwege Onzen Minister als zijnde te goe-
der trouw worden aangemerkt. · 

2. De zeeman wordt geacht te zijn ge
kweten van zijn in het vorige lid sub a, b en c 
bedoelde verplichtingen, indien 2/3 van zijn 
gage is voldaan. 

3. Blijkt, dat de zeeman betaling van 
loon uît eenigen anderen hoofde heeft ont
vangen, dan wel zal ontvangen, over de ge
heele of gedeeltelijke periode der krijgsge
vangenschap, dan wordt over de overeen
komstige periode geen gage uitbetaald, dan 
wel dat gedeelte waarmede de gage het loon 
te boven gaat. . 

4. De gage wordt zoo spoedig mogelijk 
na terugkeer der Regeering in Nederland 
uitbetaald in Nederlandsch courant. 

5. Indien voor de uitvoering van het be
paalde in dit b esluit herleiding van Neder
landsche guldens tot een andere muntsoort 
of herleiding van een andere muntsoort tot 
Nederlandsche guldens noodzakelijk is, dan 
wordt -d ie koers berekend, welkè gedu rende 
de periode waarop de uitkeering betrekking 
heeft, in de administratie der Koninklijke 
Nederlandsche Regeering gebx:uikelijk was. 

6. Den zeeman, die zich, vóór dat de Re
geering naar Nederland is teruggekeerd, we
derom buiten vijandelijk of daarmede gelijk
gesteld gebied bevindt, kan door of vanwege 
Onzen Minister een voorschot op de hem 
toekomende gage worden gegeven. 

4, Ongevallen en ziekten, den zeeman 
overkomen in krijgsgevangenschap, worden , 
met inachtneming van het bepaalde in het 
besluit van 16 April 1942, Staatsblad n °. 
C 32, voor de toepassing der Zeeongevallen
wet 1919 en aanvullende regelingen, gelijk
gesteld met ongevallen , den zeeman overko
m en in dienst van een zeevaartuig, respectie
velijk ziekten , den zeeman oyerkomen in ver_ 
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b and met de uitvoering van zijn diens tbe
trekking, een en ander met dien verstande, 
dat geen recht op eenige uitkeering bestaat 
over het tijdvak, dat de zeeman gage ont
vangt ingevolge het bepaalde in dit besluit, 
t e rwijl voorts het recht op vergoeding voor 
het verlies van uitrusting vervalt. 

5. 1. De zeeman, die na in krijgsgevan
genschap geraakt te zijn van ontrouw aan de 
zaak van Ons Koni_nkrijk, aan Ons of aan 
Onze Regeering heeft doen blijken, kan geen 
a anspraak maken op het bepaalde in dit be
sluit. 

2. De zeeman, die door het achterhouden 
van inlichtingen of het verstrekken van ver
keerde gegevens bewerkt, dat op zijn gage 
minder wordt in mindering gebracht of dat 
hem m eer wordt uitbetaald dan volgens de 
b ep alingen van dit . besluit zou mogen ge
schieden , blijft tegenover het R ijk aanspra
k elijk voor de daardoor geleden schade. 

6. Onze Minister wijst een beroepsinstan
tie aan ter beslechting van geschillen, ont
staan over de toepassing van dit besluit. 

Onze Minister stelt zoo n·oodig nadere 
voorschriften tot regeling van de indiening 
van bezwaarschriften en de werkwijze der 
beroepsinstantie. 

Geschillen, ontstaan over d e toepassing 
van artikel 4 van dit besluit, behooren niet 
tot de bevoegdheid van deze beroepsinstan
tie, doch worden beslecht als bepaald b ij of 
krachtens de Zeeongevallenwet 1919 en aan
v ullende regelingen. 

Een beslissing van de daartoe bevoegde in_ 
stant ie(s) met betrekking tot het in artikel 5 
van dit besluit bepaalde is bindend voor de 
toepassing van het bepaalde in artikel 4 van 
dit besluit. ' 

7. De betaling der ingevolge dit besluit 
verschuldigde gages komt ten laste van het 
Rijk, met recht van terugvordering door het 
Rijk, voor zoover deze bedragen geheel of ge
deeltelijk in de vergoedingen zijn begrepen, 
welke de reeders van derden ontvangen met 
betrekking tot de schepen onder Nederland
sche vlag aan boord waarvan de zeelieden 
laatstelijk dienst deden. 

8. ' Onze Minister is bevoegd de toepas
sing van dit besluit geheel of gedeeltelijk op 
te dragen aan één of meer door hem aan te 
wijzen instanties. 

9. Dit besluit treedt in wei.king met in
gang van den dag, volgende op dien zijner 
afkondiging in het- Staatsblad. 

Onze Ministers van Scheepvaart en Vis
scherij en van Sociale Zaken zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoe
ring van dit besluit, dat in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

Breda, den 2den Juni 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van Scheepv. en V ., DE Boov. 
De Min. van Soc. Z., F. C. M. WIJFFELS. 

De Minister voor Alg. Oorlogvoering van het 
Koninkrijk, P. S. GERBRANDY. 

De Min. van Overzeesche Gebiedsdeelen , 
J. SCHMUTZER. 

(Uitgeg. 31 Juli 1945.) 
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26 Juli 1945. BESLUIT, houdende nadere 
aanvulling van het Koninklijk besluit 
van 30 Maart 1945 (Staatsblad n°. 
F 3 7), betreffende nadere regeling om
trent de uitbetaling in Nederland van 
coupons, behoorende bij schuldl,ekente
nissen ten laste van den Staat. 

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

Financië~, van Justitie en van Overze~sche 
Gebiedsdeelen van 19 Juni 1945, n ° . 40, Ge
nerale Thesaµrie, afdeelingen Geldwezen, 
Juridische Zaken en Bewindvoering; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is Ons 
besluit van 30 Maart 1945, Staatsblad n °. 
F 37, gelijk dit is aangevuld bij Ons besluit 
van 30 Mei 1945, Staatsblad n °. F 86, nader 
aan te vullen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Artikel 1. In artikel 1 van Ons besluit 

van 30 Maart 1945, Staatsblad n °. F 87, 
wordt na de woorden " Staat der Nederlan
den" ingevoegd: ,,en ten laste van Neder-
landsch-Indië". ' 

2. Aan het slot van artikel 3 van Ons be
sluit vad 30 Maart 1945, Staatsblad n ° . F 37, 
wordt toegevoegd: ,,uitgedrukt in Neder
landsche guldens". 

3. Dit besluit, ten aanzien waarvan de 
bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede 
lid, van het Besluit op den bijzonderen staat 
van 'beleg, niet kan worden uitgeoefend, 
treedt in werking met ingang van den dag 
zijner afkondiging. 

Onze Ministers van Financiën, van Justi
tie en van Overzeesche Gebiedsdeelen zijn, 
ieder voor zoover hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zai worden geplaatst. 

Het Lop, den 26sten Juli 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Fin., P. LIEFTINCK. 

De Min. van just., KOLFSCHOTEN. 

De Min. van Overzeesche Gebiedsdeelen, 
LOGEMANN. 

(Uitgeg. 22 Aug. 1945.) 

s. F 121 

25 Juli 1945. BESLUIT, tot aanvulling van 
31 October 1944 ( Staatsblad No. E 
160), houdende vaststelling van de 
M.A.R.V.A. 

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

Marine van 2 Juli 1945, no. P 177/4/1/45; 
Overwegende, dat h.et noodzakelijk is ge

bleken bij de Marine Vrouwen Afdeeling 
rangen in te voeren, equivalent aan die van 
adelborst der eerste klasse en adjudant
onderofficier; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Eenig artikel. In artikel 1 van Ons be-
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sluit van 31 October 1944 (Staatsblad No. 
E 160) worden onmiddellijk na de woordent 

"Officier-Marva der 3e klasse (met den 
rang van Luitenant ter zee der derde 
klasse)" ingevoegd de woord$!n: 

"Officier-Marva der 4e klassè (met den 
rang van Adelborst der eerste klasse)". 

,,Opper-Marva (met den rang van adju
dant-onderofficier)". 

Dit besluit zal wordel} geacht in werking 
te zijn getreden op 1 Juli 1945. 

Onze Minister van Marine is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 25sten Juli 1945. 
WILHELMINA. 

De Minister van Marine, DE Boov. 
(Uitgeg.12 October 1945). 
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28 Juli 1945. BESLUIT, houdende afwij
king van artikel 1, derde lid, der Jacht
wet 1923 ten aanzien van de fazanten. 

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

Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening 
v~n 17 Juli 1945, Directie van den Land
bouw, Afdeeling Boschwezen en Jacht, No. 
57; 

• Gezien artikel 1, derde lid, der Jachtwet 
1923; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. De fazanten zullen worden 
gerekend te behooren tot het wild in het ge
heele Rijk. 

Onze Minister van Landbouw, Visscherij 
en Voedselvoorziening is belast met de uit
voering van het besluit, hetwelk in het 
Staafablad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 28sterr-Juli 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van Landb., Visscherij en Voedsel
voorziening, s. L. MANSHOLT. 

(Uitgeg. 28 Aug. 1945.) 
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30 Juli 1945. BESLUIT, houdende regelen 
omtrent de verbindende kracht en de 
rechtsgevolgen van benoeming, aanstel
ling, bevordering en ontslag van mili
taire ambtenaren in dienst bij de zee
macht gedurende de vijandelijke bezet
ting van N ederlandsch grondgebied door 
of vanwege den vijand verleend. 

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

Marine, dd. 9 Juli 1945, No. P.D. 27/I/1; 
Overwegende, dat het in verband met de 

rechtszekerheid noodzakelijk is regelen te 
stellen omtrent de verbindende kracht en de 
rechtsgevolgen van benoeming, aanstelling, 
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bevordering en ontslag van militaire ambte
naren in dienst bij de zeemacht gedurende 
de vijandelijke bezetting van Nederlandsch 
grondgebied door of vanw.ege den vijand ver
leend. 

Artikel 1. Waar in dit besluit gesproken 
wordt van militaire ambtenaren in den zin 
van artikel 1 van de Militaire Ambtenaren
wet 1931, is dit begrip beperkt tot militaire 
ambtenaren, die zij_n aangesteld in militairen 
openbaren dienst bij de zeemacht. 

2. Benoeming, aanstelling en bevordering 
door of vanwege den vijand verleend gedu
rende de vijandelijke bezetting van Neder
landsch grondgebied aan militaire ambte
naren in den zin van artikel 1 der Militaire 
Ambtenarenwet 1931 worden geacht nimmer 
van kracht te zijn geweest. 

3. Ontslag uit den militairen die st door 
of vanwege den vijand verleend geélurende 
de vijandelijke bezetting van Nederlandsch 
grondgebied aan militaire ambtenaren an
ders dan terzake van ongeschiktheid voor de 
waarneming van den dienst uit hoofde van 
verwonding, verminking, ziekten of gebre
ken wordt geacht nimmer van kracht te zijn 
geweest. 

li... 4. De militaire ambtenaar, die gedurende 
l!e vijandelijke bezetting van Nederlandsch 
grond~ebied anders dan terzake van onge
schiktheid voor de waarneming van den 
dienst uit hoofde van verwonding, vermin
king, ziekten of gebreken, door of vanwe~ 
den vijand is ontslagen, wordt -, met uit
zondering van den tijd door hem in feitelijke 
krijgsgevangenschap doorgebracht - geacht 
van' het tijdstip der ontslagverleening tot het 
tijdstip, waarop hii weder te Onzer beschik
king komt, op nonactiviteit te zijn geweest. 

5. De militaire ambtenaar, die - daar
toe door of vanwege den vijand in de ge
legenheid gesteld - eenige betrekking heeft 
waargenomen, welke door Onzen Minister 
van Marine wordt geacht geen verband te 
houden met de taak van de krijgsmacht, dan 
wel strijdig te zijn met de waardigheid van 
den militairen stand, wordt geacht gedurende 
den tijd, dat hij die betrekking vervulde, op 
non-activiteit te zijn geweest. 

6. De tijd, gedurende welken de militaire 
ambtenaar overeenkomstig het bepaalde in 
de artikelen 4 en 5 wordt geacht op non-acti
viteit te zijn geweest, kgmt niet in aanmer
king voor vergelding met pensioen op grond 
van de pensioenwet voor de Zeemacht 
(Staatsblad 1g22, No. 65) , en de pensioen-,. 
wet voor het personeel der Koninklijke Ma
rinereserve (Staatsblad 1923, No. 355). 

7. Wij behouden ons voor een nadare re
geling te geven: 

a. omtrent de bezoldiging van den mili
tairen ambtenaar voor den tijd van een non
activiteit in den zin van de artikelen 4 of 5; 

b. omtrent de plaatsing van den militai
-ren ambtenaar in de voor diens rang be.
staande ranglijst, wanneer hij na afloop van 
deze non-activiteit wederom te Onzer be
schikking komt. 

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

Het Loo, den 3osten Juli 1945. 

WILHELMINA. 
De Minister van Marine, DE BooY. 

(Uitgeg. 28 Sept. 1945). , 
S. F 130 

1 Augustus 1945. BESLUIT, houdende in
stelling van een Regeerings Directoraat 
voor Motorvoertuigen (R.D.M.). 

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

Algemeene Oorlogvoering van het Konink
rijk, van Onzen Minister van Buitenlandsche 
Zaken, van Onzen Minister zonder Porte
feuille, van Onzen Minister van Oorlog, van 
Onzen Minister van Marine, van Onzen Mi
nister van Overzeesche Gebiedsdeelen, van 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van Onzen Minister van Justitie, van Onzen 
Minister van Financiën, van Onzen Minister 
van Handel en Nijverheid, van Onzen Mi
nister van Voedselvoorziening, Landbouw en 
Visscherij, van Onzen Minister van Scheep
vaart, van Onzen Minister van c1nderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken, van Onzen Minis
ter van Openbare Werken, van Onzen Minis
ter van Verkeer en Energie van 23 Juli 1945, 
Nr. 776, Afdeeling Vervoerwezen; 

Overwegende, dat het, gezien de moeilijke 
omstandigheden, waarin zich het land onder 
meer tengevolge van het tekort aan motor
voertuigen, motorvoertuigmateriaal en mo
torvoertuigmaterieel, noodzakelijk is eenheid 
te brengen in het beheer en de controle hier
op, teneinde het Regeeringsapparaat en het 
bedrijfsleven zoo vlot mogelijk te doen func
tionneeren ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

I. 
Art. 1. Ingesteld wordt een Regeerings 

Directoraat voor Motorvoertuigen (R.D.M.). 
2. Het R.D.M. heeft tot taak op korten 

termijn eenheid te brengen in het beheer van 
en de controle op de in den lande aanwezige 
motorvoertuigen, motorvoertuigmateriaal en 
motorvoertuigmaterieel. 

3. Aan het hoofd van het R.D.M. staat 
een Directeur, die in het bijzonder onder lei
ding van Onzen Minister van Verkeer en 
Energie staat en aan dezen voor zijn beleid 
verantwoording schuldig is. 

Onder den Directeur staat een adjunct
Directeur. 

4. Onze Minister van Verkeer en Energie 
stelt voor den Directeur en den adjunct
Directeur van het R.D.M. ' een instructie 
vast, na overleg met den Minister van Han
del en Nijverheid. 

II. 
Te benoemen tot Directeur van het R.D.M.: 

Kolonel S. van den Bergh te Rotterdam; 
tot adjunct-Directeur Majoor J. H. Oerle

mans te Rotterdam. 
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III. 
Te bepalen, dat dit besluit in werking 

treedt met ingang van den dag na dien der 
dagteekening van het Staatsblad, waarin het 
zal worden openbaar gemaakt. 

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

Het Loo, den ,sten Augustus 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. voor Algem. Oorlogvoeri~ van het 

Koninkrijk, W. SCHERMERHORN. 

De Min. v. Buiten!. z., E. N. VAN KLEFFENS. 

De Min. zonder Portefeuille, J. H . v. ROYEN. 

De Minister van Oorlog, J. J"ylEIJNEN. 

De Minister van Marine, DE BooY. 

De Min. van Overzeesche Gebiedsdeelen, 
LOGEMANN. 

De Min. van Binnenl. Zaken, BEEL. 

De Min . van just., KOLFSCHOTEN . 

De Min. van Fin., P . LIEFTINCK. 

De Min. van Handel en Nijverheid, H . Vos. 
De Min. van Landb., Visscherij en Voedsel-

voorziening, S. L. MANSHOLT. 

De Min. van Scheepvaart, a.i., D E BooY. 

De Min. v. 0., K. en W., VAN DER LEEUW. 

De Min. van Soc. Zaken, W . DREES. 

De Min. v. Openb. 'werken, J . A. RINGERS. 

De Min. v. Verk. en Energie, TH. v. SCHAIK. 

(Uitgeg. 14 September 1945.) 

s. }' 131 

2 Augustus 1945. BESLUIT, houdende 
vaststelling van het Besluit Tijdelijke 
Staten-Generaal. 

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

17 Juli 1945; 
Overwegende, dat ingevolge Ons besluit 

van 31 Juli 1944 (Stbl. No. E. 60) nadere 
regelen dienen te worden vastgesteld omtrent 
de voorloopige voorziening in het vertegen
woordigend lichaam van het Rijk in Europa ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
31 Juli 1945, no. 8); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 1 Augustus 1945, No. 
2969; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Wij zenden zoo spoedig mogelijk 

aan de Tweede Kamer, zooals die wordt sa
mengesteld overeenkomstig artikel 3, een 
ontwerp van wet, houdende regelen omtrent 
de voorloopige Staten-Generaal. 

2. I. Voor het onderzoek van het ont
werp, bedoeld in het vorig artikel, komt de 
Tweede Kamer, en, in geval van aannemitlg 
door die Kamer, de Eer,rte Kamer, samen
gesteld op de wijze, aangege'.len in artikel 3, 
zoo spoedig mogelijk in vergadering bijeen. 

2 . Behalve het onderzoek, .bedoeld in het 
vorig lid, kunnen de Kamers uitsluitend de 
behandeling van interne aangelegenheden 
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aan de orde stellen. Onderzoek van de ge
loofsbrieven der leden vindt niet plaats. 

1. Leden van de Eerste, onderschei
denlijk van de Tweede Kamer zijn zij, die op 
10 Mei 1940 daarvan deel uitmaakten, dan 
wel na dien datum op wettige wijze tot lid 
van een van die Kamers benoemd zijn ver-
klaard, met uitzondering van: .._ 

a . hen, die na dien datum hun ontslag 
hebben genomen, dan wel hun benoeming 
niet hebben aangenomen - of ingevolge de 
Kieswet geat:ht moeten worden hun benoe
ljling niet te hebben .aangenomen, en hen, 
die op grond van het bepaalde in artikel 122 
of artikel 140 van de Kieswet opgehouden 
hebben lid te zijn, dan wel zouden hebben 
opgehouden lid te zijn, ware hun mandaat 
niet vervallen; 

b . hen, die van ontrouw aan de zaak van 
Ons Koninkrijk of aan Ons hebbc;n doen 
blijken; 

c. hen, die door gedragingen of uitlatin
gen blijk hebben gegeven van een nationaal
socialistische geestesgesteldheid; 

d . hen, die voor of tijdens de bezetting 
een houding hebben aangenomen, welke ge
gronde reden geeft voor de verwachting, dat 
zij niet de getrouwe medewerking aan het 
herstel van het vaderland zullen verleenen; 

e. hen, die op eenigerlei andere wijze in 
ernstige mate te kort zijn geschoten in het 
betrachten van de juiste houding in verband 
met de bezetting. 

2. Een commissie, bestaande uit: 
a. den vice-president van den Raad van 

State of, bij ontstentenis , diens vervanger, 
tevens voorzitter. 

b . den op 10 Mei 1940 fungeerend_en 
Voorzitter van de Eerste Kamer, dan wel bij 
ontstentenis, een \door den vice-president van 
den Raad van State aan te wijzen lid van de 
Eerste Kamer, als bedoeld in lid "I, aanhef; 

c . den oy 10 Mei 1940 fungeerende~ 
Voorzitter van de Tweede Kamer, dan wel btJ 
ontstentenis, een door den vice-president van 
den Raad van State aan te wijzen lid van de 
Tweede Kamer, als bedoeld in lid 1, aanhef; 

d-. den Voorzitter van de Nationale Ad
viescommissie of, bij ontstentenis, diens ver
vanger; 

e. den Voorzitter van de Groote Advies
commissie der Illegaliteit, of, bij ontstentenis, 
diens vervanger, 

bepaalt, welke personen ingevolge het vo
rig lid leden van de Eerste onderscheidenlijk 
van de Tweede Kamer zijn. Zij treedt daarbij 
niet in een onderzoek van de juistheid van de 
vaststelling van den uitslag der verkiezing 
of van de juistheid van een benoemdverkla
ring door het centraal stembureau. 

3. De commissie benoemt een secretaris. 
Deze heeft in de commissie geen stem. 

4. De commissie draagt zorg, haar werk
zaamheden uiterlijk 25 Augustus 1945 te heb
ben beëindigd. 

5. Voorzitter van de Eerste, onderschei
denlijk van de Tweede Kamer is hij, die op 
10 Mei 1940· als Voorzitter van die Kamer 
fungeerde, dan wel, bij afwezigheid of ont
stentenis, het -lid , dat ingevolge het regie-
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ment van orde het voorzitterschap waar
neemt. 

4. 1. De commissie, bedoeld in artikel 
3, lid 2, stelt een reglement vast betreffende 
haar werkwijze. 

2. De commissie stelt hen, die op 10 Mei 
1940 lid van de Staten-Generaal waren, dan 

· wel na dien datum op wettige wijze tot lid 
benoemd zijn verklaard, en de leden van de 
Nationale Adviescommissie in de gelegenheid 
binnen een door haar te bepalen termijn 
klachten bij haar in te dienen. 

5. De commissie doet Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken en de Voorzitters 
van de beide Kamers zoo spoedig mogelijk 
mededeeling van hetgeen zij ingevolge arti- • 
kei 3, lid 2, heeft bepaald. 

6. Zij, die aan de werkzaamheden van de 
Kamers op den voet van dit besluit deelne -
men, genieten uitsluitend reis- en verblijf
kosten volgens door Ons te stellen regelen. 

7. Dit besluit, ten aanzien waarvan de 
bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede lid, 
van het Besluit op den bijzonderen staat van 
beleg, niet kan worden uitgeoefend, kan wor
den aangehaald als "Besluit Tijdelijke Sta
ten-Generaal" en treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het zal 
worden geplaatst. 

Onze Minister van Binnenlan<lsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 2den Augustus 1945. 

WILHELMINA. 
De Voorz. v.d. Raad van Ministers, tevens 
belast met de Alg. Oorlogvoering van het 

Koninkrijk, W. SCHERMERHORN. 

De Min. van Binnenl. Zaken, BEEL. 

De Min. v. Buiten/. z., E. N. VAN KLEFFENS . 

De Min. van Just., KOLFSCHOTEN. 

De Min. v. o ., K. en W., VAN DER L EEUW. 

De Min. van Fin., P. LIEFTINCK. 

De Minister van Oorlog, J. MEYNEN. 

De Minister van Marine, DE BooY. 

De Min. v. Openb. Werken, J. A. RINGERS. 

De 111in. v. Verk. en Energie, TH. v : SCHAIK, 

De Min. van Handel en Nijverheid, H. Vos. 
D e Min. van Scheepvaart, a.i. , DE BooY. 

De Min. van Landb., Visscherij en Voedsel-
voorziening, S.· L. MANS}!:OLT • ._ 

De Min. van Soc. Zaken, W . DREES. 

De Min. van Overzeesche Gebiedsdeelen, 
LOGEMANN. 

De Min. zonder Portefeuille, J. H. v. RoYEN. 

(Uitgeg. 4 Augustus I945.) 

S. F 132. 

2 Augustus I945· BESLUIT, houdende 
vaststelling van het Zuiveringsbesluit 
1945, 

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

102 

A!gemeene Oorlogvoering van het Konink
rijk, van Binnenlandsche Zaken, van Buiten
landsche Zaken, van Justitie, van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, van Financiën, 
van Oorlog, van Márine, van Openbare Wer
ken, van Verkeer eri Energie, van Handel en 
Nijverheid, van Scheepvaart, van Landbouw, 
Visscherij en Voedselvoorziening, van Sociale 
Zaken, van Overzeesche Gebiedsdeelen en 
van Onzen Minister zonder portefeuille, van 
17 Juli 1945; 

Overwegende, dat het wenschelijk is ge
bleken, nieuwe regelen te stellen aangaande 
de voor Hooge Colleges van Staat, de admi
nistratie en andere organen, diensten, instel
lingen en lichamen te treffen zuiveringsmaat
regelen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 Juli 1945, n °, 3); 

Gelet op het nader rapport van Onzen M i
nister van Binnenlandsche Zaken, mede na
mens Zijne Ambtgenooten van 31 Jul\ 1945, 
Binnenlanclsch Bestuur Bureau Wetgeving; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Artikel x. 
I. Dit besluit is van toepassing op hen, 

die behooren tot dan wel op of na 10 Mei 
1940 hebben behoord tot de navolgende ca
tegoriën van personen: 

a. ambtenaren in den zin van artikel 1, 

eerste en tweede lid, der Ambtenarenwet 
1929, of artikel 1 der Militaire Ambtenaren
wet 1931 , met uitzondering van de met 
rechtspraak belaste leden van de rechterlijke 
macht en van den Procureur-Generaal bij den 
Hoogen Raad; 

b. personen, genoemd onder a tot en met 
n, in artikel 4 van de Pensioenwet 1922 (Stbl. 
n°, 240) of bedoeld in artikel 5 dier wet, 
voorzoover niet vallende onder a; 

c. bijzondere en kerkelijke , hoogleeraren, 
hoogleeraren aan bijzondere universiteiten en 
hoogescholen en privaatdocenten; 

d. personen, werkzaam bij bijzondere 
scholen, voorzoover niet vallende onder b of 
c· 

e . diplomatieke en consulaire ambtena
ren, ambtenaren van den tolkendienst en 
kanseliers; 

f. zij, die in die11st genomen zijn op den 
voet van het Arbeidsovereenkomstenbesluit 
of het Arbeidsreglement Voedselvoorziening, 
dan wel op den voet van andere bepaling~n 
op arbeidsovereenkomst bij het Rijk of een 

der Staatsbedrijven of Rijksinstellingen werk
zaam zijn, voorzoover niet vallende onder a, 
bof d; 

g. zij, die op arbeidsovereenkomst naar 
burgerlijk recht werkzaam zijn bij een proc 
vincie, gemeente, waterschap, veenschap of 
veenpolder, dan wel daartoe behoorende 
diensten, bedrijven, commissies of rechtspcr
sc11mlijkheid bezittende lichamen, voorzoover 
niet vallende ÓndeI a, b, d of e; 

h. bestuurders, beambten, en bedienden, 
als bedoeld in de Spoorwegwet. 

2 . De bepalingen van het eerste lid zijn 
mede van toepassing op hen, die door of van
wege den bëzetter zijn aangesteld of met wie 
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door of vanwege den bezetter een arbeids
overeenkomst naar burgerlijk recht ter uit
oefening van ·welke openbare functie dan ook 
is gesloten, met uitzondering van de met 
rechtspraak belaste leden van de rechterlijke 
macht. In geval van twijfel beslist onze Mi
nister van Binnenlandsche Zaken. 

3. Onze Minister van Binnenlandsche 
Zaken kan, voor zooveel noodig in "overleg 
met Onzen betrokken Minister bepalen, dat 

· dit besluit mede geheel of gedef:ltelijk van 
toepassing is op: 

a. door hem aangewezen groep.en van 
personen, die bij wijze van hoofd- of neven
beroep belast zijn met een taak, welke krach
tens wettelijk voorschrift moet worden ver
vuld, dan wel bij of krachtens een door een 
publiekrechtelijk orgaan genomen beslissing 
is opgedragen; 

b. door hem aangewezen groepen van 
personen, wier werkzaamheden in aard over
eenstemmen met die van degenen, genoemd 
in lid 1. 

Met betrekking tot de onder a bedoelde 
groepen van personen wijst hij daarbij tevens 
de functionarissen aan, die bevoegd zijn de 
in dit besluit genoemde of overeenkomstige 
maatregelen te· treffen. · 

De ingevolge dit lid genomen beschikking 
wordt'in de Nederlandsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

Artikel 2 . 

1. De in artikel 1 genoemde personen 
kunnèn ontslagen worden, indien zij: 

1. van ontrouw aan de zaak van Ons Ko
ninkrijk of aan On~ hebben doen blijken, of 

2. door gedragingen of uitlatingen blijk 
hebben gegeven van een nationaal-socialis
tische geestesgesteldheid, of 

3. v66r of tijdens de bezetting een hou
ding hebben aangenomen, welke gegronde 
reden geeft voor de verwachting, · dat zij niet 
de getrouwe medewerking aan het herstel 
van het vaderland zullen verleenen, of 

4. op eenigerlei andere wijze in ernstige 
mate te kort zijn geschoten in het betrachten 
van de juiste houding in verband met de be
zetting. 

2. Zij kunnen op een der in het eerste lid 
genoemde gronden, indien geen termen aan
wezig zijn voor ontslag, en overigens op 
grond, dat zij ànderszins te kort zijn gescho
ten in het betrachten van de juiste houding 
in verband met de bezetting, getroffen wor
den door een of meer der maatregelen van: 

a. terugzetting in rang of aanwijzing van 
een andere functie; 

b. inhouding van geheele of gedeeltelijke 
bezoldiging; 

c. tijdelijke of bestendige uitsluiting van 
bevordering; , 

d. stilstand van periodieke verhooging 
van bez

0

oldiging; 
e. mondelinge of schriftelijke berisping 

m(;t of zonder openbaarmaking; 
f. overplaatsing. 
3. In afwachting van een onderzoek om

trent de noodzakelijkheid van ontslag of een 
m&atregel, als bedoeld in het tweede lid, kan 
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den betrokkene zonder opgave van redenen 
worden aangezegd, de uitoefening van zijn 
functie te staken. Indien een der gronden uit 
het ee~te of tweede 

0

lid aanwezig is, kan de 
betrokkene in afwachting van een nadere be
slissing worden geschorst. 

Artikel 3. 

1. De aanzegging, bedoeld in artikel 2, 

derde lid, eersten zin, wordt aan de personen 
in openbaren dienst gedaan door: 

a. Onzen betrokken Minister ten aanzien 
van de personen, die ressorteeren onder zijn 
Departement en de daartoe behO'orende dien
sten, instellingen of bedrijven, waarover, 
krachtens wettelijk voorschrift, door hem of 
onder zijn verantwoordelijkheid toezicht 
wordt uitgeoefend, of voor wie op de begroo

. ting van zijn Departement de jaarwedde en 
belooningen zijn geraamd, met uitzondering 
van hen, ten aanzien van wie in dit besluit 
anders is bepaald; 

b. Onzen Minister. van Binnenlandsche 
Zaken tevens ten aanziet1"van Onze Commis~ 
sarissén in de provincie, de Burgemeesters en 
de personen, in dienst van de provincie en de 
daartoe behoorende diensten, instellingen en 
bedrijven, met inbegrip vanfde commissies 
en rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen, 
belast met de behartiging van gemeenschap
pelijke belangen van gemeenten of van pro
vincies en gemeenten, alsmede ten aanzien 
van de personen, niet vallende onder een der 
andere letters van dit lid; 

c. Onzen Minister van Justitie tevens ten 
aanzien van notarissen, van deurwaarders en 
van personen, behoorende tot het wapen der 
Koninklijke Marechaussee en tot de gemeen
tepolitie, met inbegrip van de gemeente
veldwachters; 

d. Onzen Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen tevens ten aanzien 
van personen, die werkzaam zijn bij het ge
meentelijk onderwijs; 

e. Onzen Commissari~ in de provincie ten 
aanzien van de personen in dienst van de 
gemeenten, gelegen in zi}n provincie, of de 
daartoe behoorende diensten, instellingen of 
bedrijven, zulks echter met uitzondering van 
de onder c en d bedoelde personen; 

f. Onzen Commissaris in de provincie ten 
aanzien van de personen in dienst van ·de 
waterschappen, veenschappen en veenpol
ders, gelegen in zijn provincie, zoomede van 
dezulke, welke mede in een andere provincie 
zijn gelegen, doch waarvan de zetel van het 
bestuur op 10 Mei 1940 binnen zijn provin
cie was gevestigd. 

2. In geval van twijfel of een persoon in 
openbaren dienst is dan wel onder welke let
ter van lid 1 een persoon vait, beslist Onze 
Minister van Binnenlandsche Zaken. 

3. Onze Ministers en Onze Commissaris
sen in de provincie zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, bevoegd door hen aan te wijzen 
functionarissen te machtigen namens hen de 
aanzegging te doen. • 

4. De aanzegging wordt aan hen, die niet 
in openbaren dienst zijn, gedaan door de in 
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hoogste instantie over hen gestelde personen 
of besturen, 

Indien in de daarvoor naar zijn oordeel in 
aanmerking komende gevallen van deze be~ 
voegdheid geen gebruik wordt gemaakt, ge
last Onze Minister of Onze Commissaris in de 
provincie, genoemd in lid 1, hun, de aanzeg
ging te doen. Het bepaalde in het derde lid 
is van overeenkomstige toepassing. 

5. De in artikel 2, derde lid, eersten zin, 
bedoelde bevoegdheid en die tot het gelasten 
van .de aanzegging uit het vierde lid komen. 
voor den duur, dat het grondgebied krachten;; 
Ons besluit van II September 1944, n °. 1, 
in bijzonderen staat van beleg verkeert, mede 
toe aan het militair gezag, dat van zijn be
slissing onder vermelding van de redenen, die 
tot het pemen van de beslissing hebben ge
leid, zoo spoedig mogelijk mededeeling doet 
aan Onzen betrokken Minister en aan Onzen 
betrokken Commissaris in de provincie. In
dien naar het oordeel van Onzen betrokken 
Minister de t en deze door het militair gezag 
ten aanzien van een bepaald persoon genomen 
maatregel niet voldoende gegrond is, is dat 
oordeel beslissend en worden, voor zooveel 
noodig, de gevolgen, verbonden aan de door 
het militair gezag genomen beslissing, door 
Onzen betrokk~ Minister geregeld. 

6. De aanzegging aan personen in open
baren dienst tot staking van de door hen als 
hoofdbetrekking bekleede functie sluit in 
aanzegging tot staking van alle andere door 
den betrokkene bekleede openbare functies, 
met uitzondering van rechtsprekende func
ties in de rechterlijke macht. 

7. Zij is niet van invloed op aan de func. 
ties verbonden inkomsten en voordce!en. 

8. Onverminderd het bepaalde aan het 
slot van het vijfde lid, kan de aanzegging on
gedaan worden gemaakt door hem, die haar 
heeft verricht. Is zij geschied krachtens het 
vijfde lid, dan kan de aanzegging tevens on
gedaan gemaakt worden door hem, die be
voegd is haar te verrichteli Is zij geschied 
op een last, als bedoeld in htt vien.!e lid, dan 
is een machtiging van den lastgevf'r noodig. 

9. De aanzegging verliest haar kracht 
door een beslissing ten principale. De ougc
daanmaking sluit niet uit een behandeling 
van de zaak ten principale. 

Artikel ·1· 
I. De schorsing, bedoeld in artikel 2, 

derde lid, tweeden zin, geschiedt ten aanzien 
van personen in openbaren dienst door : 

a. Onzen betrokken Minister ten aanzien 
van de personen, bedoeld in artikel 3, eerste 
lid, onder a; 

b. Onzén Mihister van Binnenlandsche 
Zaken tevens ten aanzien van de personen, 
bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b en e; 

è. Onzen Minister van Justitie tevens t en 
aanzien van de personen, bedoeld in artikel 
3, eerste lid, onder c; 

d. Onzen Minister van 0nderwijs, Kun
sten en Wetenschappen tevens ten aanzien 
van de personen, bedoeld in artikel 3, eerste 
lid, onder d; 

·e. Onzen Minister van Openbare Werken 
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tevens -ten aanzien van de personen, bedoeld 
in artikel 3, eerste lid, onder f. 

2. Zij wordt aan den getroffene schrifte
lijk medegedeeld. 

3. Het tweede, derde, vierde, vijfde, zes
de, achtste en negende lid van artikel 3 zijn 
op de schorsing van overeenkomstige toepas
sing. 

4. Schorsing heeft verlies van alle aan 
de functie verbonden inkomsten en voordee
len ten gevolge, Bij opheffing van de schor
_sing, anders dan als gevolg van op grond van 
dit besluit verleend ontslag, worden de sinds 
den aanvang van de schorsing niet uitbe
taalde inkomsten alsnog uitgekeerd. Bij op
heffing van de schorsing, gepaard gaande 
met toepassing van een der maatregelen, g!s 
bedoeld in artikel 2, tweede lid, beslist oi/ze 
betrokken Minister over al of niet uitkeering 
van de niet uitbetaalde inkomsten eri toe
kenning van de niet genoten voordeelen. 

5. D e autoriteiten of personen, die de 
schorsing hebben uitgesproken, kunnen in 
daarvoor in aanmerking komende gevallen 
te allen tijde met inachtneming van de door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
te geven richtlijnen btpalen, dat ten behoeve 
van de geschorsten of hun gezinnen voorloo
pig wekelijks een bedrag voor hun noodza
kelijk levensonderhoud, ten laste van• den
geen, welke de bezoldiging dier personen be
taalde, zal worden uitgekeerd, . alsmede dat 
de geschorste tijdens de schorsing in het ge
not blijft van zekere voordeelen onder nader 
te stellen voorwaarden. 

Artikel 5. 
1. Het in ar.tikel 2 bedoeld ontslag wordt · 

aan personen in openbaren dienst verleend 
door Onzen Minister, voor hen als bevoegd 
tot schorsing aangewezen in artikel 4, en aan 
hen, die niet in openbaren dienst zijn, doo:
de in hoogste instantie over hen gestelde per
sonen of besturen. H et bepaalde in den twee
den zin van het vierde lid van artikel 3 is 
van overeenkomstige toepassing, met dien 
verstande, dat alleen Onze betrokken Minis
ter tot het geven van een last bevoegd is . 
Het ontslag kan worden verleend met ingang 
van een datum, liggende vóór dien der be
slissing. Het ontslag wordt bij aangeteekend 
schrijven aan den betrokkene medegedeeld; 
is de beslissing genomen in afwijking van 
het advies van de in het vierde lid bedoelde 
commissie, dan wordt zulks in het schrijven 
vermeld. Hetzelfde geldt voor de mededee
ling van den last aan het betrokken lichaam. 

2. Het tweede en zesde lid van artikel 3 
zijn op het ontslag van overeenkomstige toe • 
passing. 

3. Onze Minister van Onderwijs, Kun
steq en Wetenschappen trekt Ele toelating als 
privaat-docent in van hem, die val.t onder 
artikel 2, eerste lid. Het bepaalde in den 
voorlaatsten zin van het eerste lid is van 
overeenkomstige toepassing. 

4. Onze betrokken Minister wint, alvo
rens het ontslag te verleenen, de toelating, 
bedoeld in het derde lid, in te trekken of een 
last, als bedoeld in het eerste lid, te geven, 
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advies in van een daartoe in te stellen com
missie van advies, waarvan de samenstelling 
en werkwijze worden geregeld bij gemeen
schappelijke beschikking van Onzen Minis
ter, Voorzitter van den Raad van Ministers, 
en Onzen Minister van Binnenlandsche Za
ken. 

De commissie is bevoegd, eigener bewe
ging voorstellen tot het nemen van maat
regelen, als bovenbedoeld, bij Onzen betrok
ken Minister in te dienen. 

5. Bij het ontslag kan worden bepaald, 
dat alle rechten op dadelijk •of uitgesteld 
pensioen en alle andere rechten, welke de op 
grond van dit besluit ontslagenen krachtens 
wettelijk voorschrift of arbeidsov~reenkomst 
zouden kunnen doen gelden, alsmede alle 
rechten op pensioen en alle andere rechten, 
welke de nagelaten betrekkingen van de ont
slagenen, krachtens wettelijk voorschrift of 
arbeidsovereenkomst zouden kunnen doen 
gelden, vervallen. 

6. Wij behouden Ons voor om, in geval 
van toepassing van het vorige lid van dit ar
tikel, nadere regelen te stellen met betrek
king tot de toekenning van rechten in de 
plaats van die, welke zijn vervallen, met be
trekking tot het behoud van reeds toegekend 
pensioen, wachtgeld of nonactiviteitswedde, 
alsmede tot de toekenning van onderstand 
aan de gezinnen of de nagelaten betrekkin
gen van de ontslagenen. 

7. In afwachting van deze nadere regelen 
of van de toekenning van pensioen, wacht
geld, nonactiviteitswedde of onderstand is 
het vijfde lid van artikel 4 .van overeenk~m
stige toepassing. 

8. De rechtsgevolgen, verbonden aan een 
beëindiging der dienstbetrekking vóór een 
ontslag van den betrokkene krachtens dit 
besluit, worden vervangen door de aan dit 
ontslag verbonden rechtsgevolgen, voorzoo
ver deze met eerstgenoemde rechtsgevolgen 
onvereenigbaar zijn. 

Artikel 6. 
r. De in het tweede lid van artikel 2 be

doelde maatregelen worden ten aanzien van 
de personen in openbareh dienst genomen 
door Onzen Minister, voor hen als bevoegd 
tot schorsing aangewezen in artikel 4, of de 
door hem daartoe gemachtigde functionaris
sen, en ten aanzien van de personen, die niet 
!n ope'?baren dienst zijn, door de in hoogste 
mstanbe over hen gestelde personen of be
sturen. 

2. Indien laatstgenoemden niet den naar 
zijn oordeel noodzakelijke maatregelen tref
fen, geeft Onze betrokken Minister of de 
daartoe door hem gemachtigde functionaris 
hun den last daartoe. 

Artikel 7. , 
1. Indien gee,.; gevolg wordt gegeven aan 

een las~, als bedoeld in artik~l 3, lid 4, arti
kel 4, hd 3, artikel 5, lid r, of artikel 6 lid 2 

is Onze Minister, aangewezen in artikei 3 lid 
r, ~rtikel 4, lid r, artikel 5, lid r, of artikel 
6, hd r! bevoegd, zoo noodig in afwijking van 
wettehJke voorschriften, iedere aan het be-
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trokken lichaam door de Overheid verleende 
medewerking in den vorm van vergunning, 
dispensatie, toestemming, toelating, subsidie 
of anderszins, te verbreken. 

2. Is de medewerking verleend door een 
niet onder zijn .D epartement ressorteerend 
overheidsorgaan, dan geschiedt de verbre
king niet dan in overleg met dat orgaan. 

Artikel 8. 
D e bepalingen van wettelijke voorschriften 

of arbeidsovereenkomsten, voor zooveel zij 
betrekking hebben op de wijze, waarop een 
aanzegging tot staking van werkzaamheden 
wordt gedaan, een schorsing of ontslag wordt 
verleend of ee_n fl"er andere in dit besluit ge
noemde maatregele~ wordt getroffen, dan 
wel krachtens welke ae genomen beslissingen 
gewijzigd of ongedaan gemaakt kunnen wor
den, worden voor de toepassing van dit be
sluit buiten werking gesteld. 

Artikel 9. 
r. Van een ontslag, als bedoeld in het eer

ste lid van artikel 5, verleend door of op last 
van Onzen Minister en van de intrekking, 
als bedoeld in het derde lid van dat artikel, 
staat den getroffene en het bestuur van het 
lichaam, dat den last ontving, indien deze 
maatregelen zijn genomen in afwijking van 
het advies, bedoeld in het vierde lid van 
genoemd artikel,beroep open op Ons, den 
Raad van State, afdeeling voor de geschillen 
van bestuur, gehoord. 

2. Het beroep wordt bij gemotiveerd be
roepschrift ingesteld binnen een en twintig 
dagen, nadat het schrijven, bedoeld in het 
eerste lid van artikel 5, ter post is bezorgd. 
Het beroep tegen een op last verl~end ont
slag sluit in beroep tegen dien .last. 

3. Wordt op een ingesteld beroep het 
ontslag gehandhaafd, dan kunnen Wij een 
verval van rechten krachtens het bepaalde in 
artikel 5, lid 5, ongedaan maken. 

4. De beslissing wordt schriftelijk aan 
den betrokkene medegedeeld. 

Artikel 10. 

r. Indienststelling van personen, die 
krachtens dit besluit zijn ontslagen, in een 
functie, als bedoeld in artikel r, is verbod et· 
zonder voorafgaand verlof van, Onzen Mi
nister, door of vanwege wien de maatregci 
is toegepast of die bevoegd was, den last 
daartoe te geven. 

2. In -geval van overtreding van dit ver
bod bepaalt Onze in het eerste lid bedoelde 
Minister, dat de betrokkene onmiddellijk c.p 
zoo kort mogelijken termijn moet worden 
ontslagen. 

3. Wordt hieraan geen gevolg gegeven, 
dan is Onze in het eerste lid bedoelde Mi
nister bevoegd, zelf het ontslag aan de be
trokken personen in openbaren dienst te 
verleenen. Betreft de beslissing, bedoeld in 
lid 2, personen, niet in openbaren dienst, dan 
is het bepaalde in artikel 7 van overeenkom
stige toepassing. 

Artikel 11. 

Zoo spoedig mogelijk wordt van een 

• 
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-schorsing of een ontslag of een uitspraak na 
ingesteld bèroep aan het militair gezag en in 
de Nederlandsche Staatscourant mededee
ling gedaan. 

Artikel 12. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

stelt de ter uitvoering van dit besluit noo
dige voorschriften vast. 

Artikel 13. 
r. Hij, die, opgeroepen als getuige door 

een autoriteit of een commissie, bij of krach
tens dit besluit belast met een taak ter uit
'voering hiervan, niet verschijnt, of weigert 
een verklaring af te !egge of haar desge
vraagd met een eed, of een daarmee gelijk
gestelde belofte of bevestiging te bekrach
tigen, wordt gestraft met een gevangenis
straf van ten hoogste vier maanden of een 
geldboete van t en hoogste zeshonderd gul
den. 

2. Het feit wordt beschouwd als misdrijf. 
3. De tot oproeping bevoegde instantie 

kan na het verstrijken van den gestelden 
termijn bevelen, dat de getuige door de 
openbare macht voor haar wordt gebracht. 

. Artikel 14, 

r. Hij, die een functie uitoefent, met be
trekking tot welke een hem gedane aanzeg
ging tot staking, als bedoeld in artikel 2, 

geldt of waarin hij is geschorst, wordt ge
straft met hechtenis van ten hoogste drie 
maanden of geldboete van ten hoogste drie
honderd gulden. 

2. Het feit wordt beschouwd als Óver
treding. 

Artikel 15. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

stelt de in verband met de vervanging van 
het Zuiveringsbesluit Stbl. 1944, E . 14, zooals 
dat is aangevuld bij Onze besluiten. van 12 
April 1945, no. F.56 en van 12 Mei 1945, no. 
F.68, door d it besluit noodige overgangsbe
palingen vast. 

Artikel 16. 
1. Dit besluit, ten aanzien waarvan de 

bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede 
lid, van het Besluit op den bijzonderen staat 
van beleg, niet kan worden uitgeoefend, kan 
worden aangehaald als "Zuiveringsbesluit 
1945" en treedt in werking met ingang van 
den tweeden dag na dien zijner afkondiging. 

2. Met ingang van hetzelfde tijdstip 
wordt ingetrokken Ons Besluit van 13 Ja
nuari 1944, Stbl. E .14, zooals dat is aange
vuld bij Onze bèsluiten van 12 April 1945, 
no, F .56 en van 12 Mei 1945, no. F.68. 

Onze Ministers voor Algemeene Oorlog
voering van het Koninkrijk, van Binnen
landsche Zaken, van Buitenlandsche Zaken, 
van Justitie, van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, van Financiën, van Oorlog, 
van Marine, van Openbare Werken, van 
Verkeer en Energie, van Handel en Nijver
heid, van Scheepvaart, van Landbouw.; Vis
scherij en Voedselvoorziening, van Sociale 
Zaken, van Overzeesche Gebiedsdeelen en 
Onze Minister zonder Portefeuille zijn, ieder 
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voor zooveel hem betreft, belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst, en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van 
State. · 

Het Loo, den 2den Augustus 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. voor Algem. Oorlogvoerin,g van het 

Koninkrijk, ·W. SCHERMERHORN. 

D e Minister van Binnen}. Zaken, BEEL. 

D e Min. v. Buitenl. z., E. N. VAN KLEFFENS. 

De Min. van just., KOLFSCHOTEN. 

De Min. v. o ., K. en W., VAN DER LEEUW. 

De Min. van Fin., P . LIEFTINCK. 

De Min. van Oorlog, J . MEYNEN. 

De Minister van Marine, D E BOC?Y· 

De Min. van Openb. W., J. A, RINGERS . 

De Min. van Verk . en En., TH. VAN SCHAIK, 

De Min. van Handel en Nijverheid, H. Vos. 
De Min. van Scheepvaart a.i., D E BooY. 
De Min. van Landb., Visscherij en Voedsef-

voorziening, s. L. MANSHOLT. 

De Min. van Soc. Zaken, W. DREES • 

De Min. van Overzeesche Gebiedsdeelen, 
L OGEMANN. 

D e Min. zonder Portel., J. H. VAN ROYEN. 

(Uitgeg. 4 Augustus 1945.) 

S. F 133 

3 Augustus 1945. BESLUIT, houdende 
vaststelling van het Machtigingsbesluit 
geldzuivering. 

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

Financiën en van Justitie van 23 Juli 1945, 
no. 60, Generale Thesaurie, Afdeeling Be
indvoering; 

Overwegende, dat het landsbelang i:nede
brengt voorzieningen te treffen, welke het 
mogelijk maken, dat maatregelen met betrek
king tot de geldzuivering op vereenvoudigde 
wijze tot stand kunnen worden gebracht; 

D en Raad van State gehoord, advies van 
26 Juli 1945, no. 4 ; 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 1 Augustus x945, no. 
76, Generale Thesaurie, afdeeling Juridische 
Zaken en Bewindvoering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. r. Onze Minister van Financiën 

is, gedurende een tijdvak van een jaar, aan
vangende b ij het in werking treden van dit 
besluit, gemachtigd tot vaststelling van alle 
door hem noodig geachte bepalingen m et be
trekking tot de zuivering van het geldwezen. 

2. Zoodanige bepalingen worden afgekon
digd door plaatsing in het Staatsblad, 

2. r. Overtreding van op den voet van 
het vorige artikel vastgestelde bepalingen 
wordt gestraft: 

a. ingeval het feit in die bepalingen als 
misdrijf is gekenmerkt en het opzettelijk is 
begaan, met geva11genisstraf van ten hoogste 
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twee jaren en me.j: geldboete van ten hoogste 
vijf honderd duizend gulden of met één van 
deze beide straffen; 

b. ingeval het feit in die bepalingen als 
misdrijf is gekenmerkt en het door schuld is 
begaan, met hechtenis van ten hoogste een 
jaar en met geldboete van ten hoogst'e hon
derdduizend gulden of met één van deze bei
de straffen; 

c. ingeval het feit in die bepalingen als 
overtreding is gekenmerkt met hechtenis van 
ten hoogste zes ma,anden en met geldboete 
van ten hoogste vijftig duizend gulden of met 
één van deze beide straffen. 

2. De voorwerpen, waarmede of ten aan-
zien waarvan het strafbare feit is gepleegd, 

zoomede de voorwerpen, welke door het straL 
bare feit zijn verkregen, kunnen worden ver
beurd verklaard, ook indien zij niet aan den 
ver-Oordeelde toebehooren. In de gevallen, 
bedoeld in het eerste Jid onder a en b, kan 
naast de daargenoemde straffen de betaling 
van een geldbedrag worden opgelegd ter ont
neming aan den veroordeelde van voordeel, 
door het begaan van het strafbare feiJ: be
haald. De tenuitvoerlegging van de rechter
lijke uitspraak ten aanzien van dit geldbe
drag geschiedt op dezelfde wijze als ten aan
zien van opgelegde geldboeten is bepaald. 

3. Indien het strafbare feit wordt begaan 
door of vanwege een rechtspersoon, kan een 
strafvervolging worden ingesteld en straf 
worden uitgesproken zoowel tegen den rechts
persoon als tegen de bestuurders. Geen straf 
wordt uitgesproken tegen den bestuurder, 
van wien blijkt, dat het feit buiten zijn toe
doen of medeweten is begaan. 

3. Met het opsporen van de bij dit be
sluit strafbaar gestelde feiten en met de zorg 
voor en het toezicht op dei uitvoering en de 
naleving van de op den voet van artikel r 

-vastgestelde bepalingen zijn, behalve de bij 
of krachtens artikel q1 van het Wetboek 
van Strafvordering aangewezen personen, be
last: 

a. de door Onzen Minister van Financiën 
daartoe aangewezen p~sonen; 

b. de ambtenaren van den Rijksbelas
tingdienst; 

c. de. overige ambtenaren van Rijks- en 
Gemeentepolitie. 

4. Het recht tot strafvordering terzake 
van een in dit besluit strafbaar gesteld feit 
vervalt door vrijwillige voldoening aan de 
voorwaarden, welke door of vanwege Onzen 
Minister van Financiën aan den verdachte 
ter voorkoming van strafvervolging mochten 
z-iin gesteld. 

5. Van de in artikel 2, eerste lid, onder c, 
strafbaar gestelde feiten wordt, in afwijking 
van het bepaalde in artikel 44 van de Wet 
op de Rechterlijke Organisatie, kennis geno
men door de arrondissements-rechtbanken. 
De terzake van die feiten door de rechtban
ken gewezen vonnissen zijn aan hooger be
roep onderworpen, met uitzondering van die, 
welke zijn gewezen ten aanzien van een per
soon, die tijdens de uitspraak van het eind
vonnis in eersten aanleg den leeftijd van 
achttien jaren had bereikt. 
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G. Dit besluit, dat kan worden aangehaald 
als "Machtigingsbesluit geldzuivering'' treedt 
in werking met ingang van den dag na dien 
z:Jner afkondiging. 

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

Het Loo, den 3den Augustus 1945. 
WILHLMINA. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. van Justitie, KOLFSCHOTEN. 

( Uitgeg. 8 Augustus 1945.) 

S; F 134 

3 Augustus 1945. BESLUIT bepalende den 
datum van het einde van den zomertijd 
in 1945. 

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

Binnenlandsche Zaken van 26 Juli 1945, no. 
2090, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, Bu
reau Bestuurszaken; 

Gezien de wet van 23 Maart 1918 (Staats
blad no. 165), gewiJzigd bij de wet van 22 
Maart 1922 (Staatsplad no. 130); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat de ingevolge het besluit 

van 24 Maart 1945 (Staatsblad no. F. 31) 
op den tweeden April 1945 ·aangevangen ver
vroeging met één uur van den tot dezen da
tum geldenden tijd zal eindigen den zestien
den September 1945. 

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

Het Loo, de~ 3den Augustus 194 5. 
WILHELMINA. 

De Min. van Binnen/. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. 28 Aug. 1945.) 
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9 Augustus 1945. BESCHIKKING VAN 
DEN MINISTER VAN FINANCIEN, 
houdende vaststelling van de Eerste Uit
voeringsbeschikking Machtigingsbesluit 
geldzuivering. 

De Minister van Financiën, 
Overwegende, dat het noodzakelijk is on

verwijld eenige voorzieningen te treffen in 
verband met de zuivering van het geldwezen; 

Gelet op artikel 1 van het Machtigings-
besluit geldzuivering(Staatsblad No. F 133); 

Heeft goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. r. Het overdragen, hetzij bijwege 

van betaling, hetzij op eenigerlei andere 
wijze, van Nederlandsche muntbiljetten (zil
verbons daaronder begrepen), bankbiljetten 
of zinken pasmunt, waaraan de hoedanigheid 
van wettig •betaalmiddel is ontnomen, is ver
boden. D it verbod is niet van toepassing op 
de inleveri~ van zoodanige biljetten en pas
munt overeenkomstig wettelijk voorschrift. 

.. 
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2. Handelingen in strijd met het in het 
vorige lid vervatte verbod zijn misdrijven. 

2. 1. De leden, ongeacht of deze als zoo
danig zijn ingeschreven, van: 

a. de ondervakgroep detailhandel in góu
den en zilveren werken en juweelen, 

b. de vakgroep goud- en zilversmeden, 
c. de ondervakgroep detailhandel in twee_ 

dehandsch goederen, 
d. de vakgroep pelterijen, 
e . de ondervakgroep detailhandel in post

zegels, , 
f. de ondervakgroep detailhandel in anti

quiteiten, 
zoomede kunsthandelaren 
zijn verplicht tot het aanleggen van een 

register, waarin zij onverwijld aanteekening 
moeten houden of moeten doen houden van 
alle transacties, welke binnen het kader van 
hun bedrijf worden verricht; met name die
nen zij daarin op te teekenen naam en adres 
van koopers en verkoopers, onder aanteeke
ning van de' voorwerpen, welke door deze zijn 
gekocht, respectievelijk verkocht, en van de 
prijzen, waarvoor zulks is geschied. Zij zijn 
verplicht zorg te dragen, dat elke week des 
Maandags vóór 1.2 uur een door hen onder
teekend afschrift van het register, betrek
king hebbende op de afgeloopen week, bij het 
kantoor van de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken ter plaatse, waar hun bedrijf is 
gevestigd, dan wel, ingeval zich aldaar geen 
kantoor van een Kamer van Koophandel en 
Fabrieken bevindt, bij den burgemeester 
wordt ingeleverd. 

2. Niet nakoming of niet volledige nako
ming van het b-epaalde in het eerste lid is 
een overtreding, behoudens wat betreft het 
achterwege laten of het stellen of doen stel
len, in strijd met de waarheid, van een aan
teekening in het in he1; eerste lid bedoelde 
register. Laatstgenoemde feiten zijn misdrij
ven. 

3. Deze beschikking, die in het Staatsblad 
zal worden geplaatst, kan worden aangehaald 
als "Eerste Ui tvoeringsbeschikking Machti
gingsbesluit geldzuivering" en treedt in wer
king met ingang van den dag, volgende op 
dien harer afkondiging. 

's-Gravenhage, den 9den Augustus 1945. 
De Min. van Financiën, P . LIEFTI NCK. 

(Uitgeg. 9 Augustus · 1945.) 

s. F 136 

9 Augustus 1945. BESLUI1;', houdende in
trekking van het Koninklijk besluit van 
12 April 1945 (Staatsblad F 49) betref
fende overdracht van eenige aan den Mi
nister van· Financiën op het gebied van 
's Rijks belastingen toegekende bevoegd
heden. 

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

Financiën van 2 Augustus 1945, n °. 81, afd. 
Org. van den belastingdienst; 

Overwegende, dat het in verband met de 
inmiddels gewijzigde omstandigheden nood
zakelijk noch wenschelijk is de overdracht 
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van eenige aan den Minister van Financiën 
in wetten en besluiten op het gebied van 
's Rijks belastingen toegekende bevoegdhe
den aan de directeurs van den belasting
dienst te handhaven; 

Heeft goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het Koninklijk Besluit van 12 

April 1945 (Staatsblad n °. F 49) wordt inge
trokken. 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag, volgende op dien 
van zijn plaatsing in het Staatsblad. 

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

Het Loo, den 9den Augustus 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 7 September 1945.) 

S. F 137 

13 Augustus 1945. BESLUIT, .houdende 
eenige maatregelen in het belang van 
oorlogspleegkinderen. 

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

Justitie van 10 Juli 1945, 6e Afdeeling, n °. 
IIOij 

Den Raad van State gehoord (advies van 
31 Juli 1945, n °. 6); 

Gezien de nadere voordracht van Onzen 
voomoemden Minister van 9 Augustus 1945, 
6e Afdeeling, n ° . no2; 

Overwegende, dat dringende behoefte be · 
staat aan eenige maatregelen ter afwikkeling 
van het werk, tijdens de bezetting door on
dergrondsche acties ten behoeve van oorlogs 
pleegkinderen verricht, in het bijzonder ten 
einde de ouders en kinderen tot elkander te 
brengen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Onder oorlogspleegkinderen ver

staat dit besluit minderjarigen, onder wie in 
verband met de oorlogsomstandigheden de 
ouderlijke macht of de voogdij gedurende een 
termijn van ten minste drie maanden in feite 
niet is uitgeoefend, alsmede minderjarigen, 
wier identiteit niet vaststaat. 

2. 1. Ter behartiging van de belangen 
van oorlogspleegkinderen wordt ingesteld een 
Commissie voor Oorlogspleegkinderen. 

2 . . De voorzitter, de leden en de secreta
ris dezer Commissie worden benoemd en ont 
slagen door Onzen Minister van Justitie. 

3. Het bureau der Commissie _is geves
tigd-te Amsterdam. 

4. Aangaande de inkomsten en uitgaven 
der Commissie worden door Onzen Minister 
van Justitie nadere regelen getroffen. 

5. De Commissie treedt in rechte onder 
haar eigen naam op. Zij wordt in en buiten 
rechte vertegenwoordigd door haar voorzit
ter of door een harer leden. 

6. Zij is rechtspersoon. 
3. 1. De Commissie voor Oorlogspleeg

kinderen is voorlóopig belast met de zorg 
voor: 
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a . de oorlogspleegkinderen, over wie ten 
gevolge van gevangenneming of wegleiding 
van ouders of voogden door den viiand de 
ouderlijke macht of de voogdij in feite niet is 
uitgeoefend, alsmede 

b. de oorlogspleegkinderen, wier identi
teit niet vaststaat. 

2. Het in het vorige lid onder a. bepaalde 
geldt niet, indien een ouder of voogd binnen 
een maand na de inwerkingtreding van dit 
besluit de ouderlijke macht of de voogdij 
weder in feite uitoefent of aan de Commissie 
heeft bericht, zulks weder te willen doen. Dit 
bericht kan worden gedaan ter secretarie van 
elke gemeente. 

3. De Commissie voor Oorlogspleegkin
deren stelt zoo spoedig mogelijk een register 
samen van aan haar zorg toevertrouwde min
derjarigen. Dit register ligt op haar bureau 
voor een ieder ter inzage. Iedere minderja
rige, die in hët register is vermeld, is, zoo
lang de rechter niet anders heeft beslist over
eenkomstig lid 1, aan de zorg van de Com
missie toevertrouwd. 

4. 1 . De Officier van Justitie is bevoegd 
oorlogspleegkinderen, wier ouders of voogden 
afwezig of niet bij machte zijn de ouderlijke 
macht of de voogdij behoorlijk uit te oefenen, 
voorloopig aan de zorg van de Commissie 
voor Oorlogspleegkinderen toe te vertrou
wen, indien de Commissie niet reeds inge
volge artikel 3 met deze zorg is belast. 

2. De Commissie kan zoodanige opdracht 
uitlokken. 

5. De ouderlijke macht of de voogdij over 
minderjarigen, die aan de zorg van de Com
missie voor Oorlogspleegkinderen zijn toe
vertrouwd, is geschorst. 

6. 1. De Commissie voor Oorlogspleeg
kinderen bericht zoo spoedig zij zulks moge
lijk acht aan den ouder aan wien de ouder
lijke macht toekomt, of aan den voogd, dat 
de minderjarige weder onder de ouderlijke 
ma,::ht of de voogdij wordt gesteld, Ten aan
zien van minderjarigen, ten opzichte van wie 
artikel 4 is toegepast, vindt zulks niet plaats 
dan met toestemming van den Officier van 
Justitie. 

2. De arrondissements-rechtbank kan op 
verzoek van een ouder of voogd, van de Com
missie of van een anderen belanghebbende 
beslissen, dat de zorg der Commissie een 
einde neemt op grond, dat de minderjarige 
ten onrechte is geplaatst op het register, ver
meld in artikel 3, derde lid, of op grond dat 
het belang van den minderjarige deze zorg 
niet langer eischt. De rechtbank beslist zoo 
spoedig mogelijk, na, indien het verzoek door 
een ander is gedaan, de Commissie te hebben 
gehoord. Binnen 14 dagen na de uitspraak 
op een verzoek, als in dit lid bedoeld, kan 
daartegen hooger beroep worden ingesteld 
door den verzoeker, indien het verzoek is af
gewezen en door hen, die zijn gehoord en on
danks wier tegenspraak de beslissing is ge
geven. 

3. De zorg van de Commissie oyer min
derjarigen eindigt op den dag, waarop een 
mededeeling, als in het eerste lid bedoeld, is 
gedaan, of waarop een rechterlijke beslissing 
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.omtrent haar opheffing in kracht van gewijs
de is gegaan, en in ieder geval twee jaren na 
het tijdstip, waarop zij is aangevangen. De 
vermelding van den minderjarige in het re
gister, bedoeld in artikel 3, derde lid, wordt 
alsdan doorgehaald. 

7. 1. De Commissie voor Oorlogspleeg
kinderen kan aan den rechter het verzoek 
richten over een minderja,rige een voogd of 
een tijdelijken voogd, als bedoeld in artikel 
413, tweede of derde lid, van het Burgerlijk 
w ·etboek te benoemen. 

2. Dit verzoek wordt behandeld door de 
arrondissements-rechtbank. De artt. 413-
416 van het Burgerlijk Wetboek zijn van 
overeenkomstige toepassing, met dien ver
stande, dat de rechtbank ook van het verzoek 
tot ontslag van den voogd kennis- neemt, dat, 
waar verhoor van bloedverwanten of aange
huwden is voorgeschreven, tevens de Com
missie en voor zooveel de rechter zulks raad
zaam acht, de pleegouders of anderen ten ver
hoor worden opgeroepen, en dat het beroep 
op het Gerechtshof op grond van het be
paalde in de artikelen 413, voorlaatste lid, en 
415; tweede lid, ook kan worden ingesteld 
door de Commissie of door dengene, die is 
gehoord en tegen wiens advies de beslissing 
is gegeven. 

8. De Commissie voor Oorlogspleegkinde
ren kan zoo noodig tot voogd worden be
noemd. Artikel 42 r, tweede en derde lid, en 
artikel 42m van het Burgerlijk Wetboek vin_ 
den ovèreenkomstige toepassing. 

9. Een verzoek, als bedoeld in artikel 373 
of artikel 436a van het Burgerlijk Wetboek, 
kan ook door de Commissie voor Oorlogs
pleegkinderen worden gedaan. De ondertoe
zicht-stelling kan in dit geval mede geschie
den op grond, dat zij in het belan~ van de 
opvoeding van den minderjarige noodig is. 

10. De verzoeken, bedoeld in de artikelen 
6 en 7, worden bc;handeld door de arrondisse
ments-rech tbank, binnen wier ressort het vol
gens het gemeene recht tot benoeming van 
een voogd bevoegde kantongerecht is gele
gen. In geval van twijfel is de arrondisse
ments-rechtbank te Amsterdam mede be
voegd. Aan de behandeling van het verzoek 
neemt de kinderrechter deel. 

11. De Commissie voor Oorlogspleegkin
deren dient den rechter van advies en voor
lichting. 

12. 1. Hij, die het toezicht heeft ' op of 
bij wien inwoont een minderjarige, wiens 
ouders of voogden buiten staat zijn de ouder
lijke macht of de voogdij uit te oefenen, en 
hij, die den naam van een minderjarige, die 
onder zijn toezicht staat of bij hem inwoont, 
of den naam of de verblijfplaats van diens 
ouders of voogd niet kent, of die de verblijf
plaats van een minderjarige, die onder zijn 
toezicht staat of bij hem inwoont, niet ter 
kennis van diens ouders of voogd heeft ge
bracht, is verplicht hiervan binnen een maand 
na de inwerkingtreding van dit besluit bij 
de Commissie voor Oorlogspleegkinderen 
aangifte te doen. Deze aangifte kan geschie
den ter secretarie van elke gemeente. 

2. Hij, die opzettelijk de verplichting, in 
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het vorige lid omschreven, niet nakomt, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
vier jaren. 

3. Het feit, omschreven in het vorige lid, 
wordt beschouwd als een misdrijf. 

4. Hij, aan wiens schuld is te wijten, dat 
de verplichting, in het eerste lid omschreven, 
niet wordt nagekomen, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste een maand of geld
boete van ten hoogste duizend gulden. 

5. Het feit, omschreven in het vorige lid, 
wordt beschouwd als een overtreding. 

la. Een ieder is verplicht aan de Com
missie voor Oorlogspleegkinderen de inlich
tingen omtrent minderjarigen te verschaffen, 
welke deze verlangt. Artikel 37,µc van het 
Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige 
toepassing. 

14. r. Alle verzoekschriften, vorderingen, 
beschikkingen, exploten en andere stukken, 
door of ten verzoeke van de Commissie voor 
Oorlogspleegkinderen opgemaakt, zijn vrij 
van zegel en worden, voor zooveel de registra
tie wordt verl:'ischt, gratis geregistreerd. 

2. Alle verzoeken, welke van de Commis
sie uitgaan, worden kosteloos behandeld en 
de door de Commissie in het belang van de 
haar opgedragen taak gevraagde grossen, af
schriften en uittreksels worden ha.ar door de 
griffiers vrij van alle kosten uitgereikt. 

3. Wanneer de Commissie zich in verband 
met de bepalingen van dit besluit tot eenig 
rechterlijk college wendt, wordt de medewer
king van een procureur of een advocaat niet 
vereischt. 

15. r. Zoodra de omstandigheden dit 
toelaten, zullen voorzieningen worden getrof
fen omtrent de opheffing van de Commissie 
voor Oorlogspleegkinderen. 

2. Het archief der Commissie zal na de 
opheffing worden overgedragen aan den 
Voogdijraad te Amsterdam. 

16. r. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den dag na dien zijner afkondi
ging. Het kan worden aangehaald als: Besluit 
Oorlogspleegkinderen. 

2. Het besluit van den waamemenden 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Justitie, houdende eenige maatregelen 
in het belang van oorlogspleegkinderen, van 
8 Mei 1945, bekend gemaakt in de Neder
landsche Staatscourant van 8 Mei 1945, n°. 
39, · vervalt. De Commissie voor Oorlogs
pleegkinderen, krachtens dat beslui.t ingesteld 
door Onzen Minister van Justitie van 3 Au
gustus 1942, 6e Afdeeling, n°. II02, gelijk 
deze nader is aangevuld, is de Commissie 
van Oorlogspleegkinderen, bedoeld in artikel 
2, eerste lid. 

Onze Minister van Justitie is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van 'State. 

Het Loo, den 13den Augustus 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van Justitie, KOLFSCHOTEN. 

(Uitgeg. 22 Augustus z945.) 
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z5 Augustus z945. BESLUIT, betreffende 
beëediging van de leden en den secre
taris van den Raad voor het Rechtsher
stel en van den gri!fit>r van de Afdeeling .., 
Rechtspraak van dien Raad. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op het besluit Herstel Rechtsver

keer (Staatsblad 1944, No. E 100); 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Justitie van den II Augustus 1945, 6e Afdee
ling, No. II07; 

Hebben goèdgevonden en verstaan : 

Artikel r. 

De voorzitter, de leden en de griffier van 
de Afdeeling Rechtspraak van den Raad 
voor het Rechtsherstel, bedoeld in artikel 4 
van het Besluit Herstel Rechtsverkeer zul
len, elk naar de wijze zijner godsdienstige 
gezindheid, alvorens in bediening te treden, 
den eed (belofte) afleggen: 

,,Dat zij getrouw zullen zijn aan den Ko
"ning, · en de Grondwet zullen onderhouden 
,,en nakomen; 

,,Dat zij, middellijk noch onmiddellijk, on
"der welken naam of voorwendsel, tot het 
,,verkrijgen hunner aanstelling, aan iemand, 
,,wie hij ook zij, iets hebben gegeven of be
,,loofd, noch zullen geven of beloven; 

,,Dat zij nimmer eenige giften of geschen
,,ken hoegenaamd zullen aannemen of pnt
"vangen van eenig persoon, welken zij weten 
"of vermoeden eenige zaak te hebben of te 
,,zullen krijgen, in welke hun ambtsverrich
,,tingen zouden kunnen te pas komen; 

,,Dat zij voorts hun posten met eerlijk
,,heid, nauwgezetheid en onzijdigheid, zon
,,der aanzien van personen, zullen waame
,,men, en .zich in de uitoefening hunner be-. 
"diening gedragen, zooals braven en eerlijken 
,,ambtenaren betaamt." 

Artikel 2. 

De voorzitter, de leden, met uitzondering 
van die, bedoeld in artikel 1, en de secretaris 
van den Raad voor het Rechtsherstel, be
doeld in artikel 4 van het Besluit Herstel 
Rechtsverkeer, alsmede de directeuren en 
onderdirecteuren van het Beheersinstituut, 
bedoeld in artikel 33 van het Besluit Vijan
delijk Vermogen zullen, elk naar de wijze 
hunner godsdienstige gezindheid, alvorens in 
bediening te treden, den eed (belofte) af
leggen: 

,,Dat zij trouw zullen zijn aan den Koning, 
"aan de Grondwet en aan de overige wetten 
,,des Rijks; 

,,Dat zij middellijk noch onmiddellijk, on
"der welken vorm of voorwendsel, tot het 
,,verkrijgen hunner aanstelling aan iemand, 
,,wie hij ook zij, iets hebben gegeven of be
,,loofd noch zullen geven of beloven; 

,,Dat zij om iets hoegenaamd in hun be
" trekking te doen of te laten, van niemand 
"hoegenaamd middellijk noch onmiddellijk 
"eenige beloften of geschenken aannemen 
"zullen, en dat' zij zich als nauwgezette en 
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"ijverige ambtenar~n zullen gedragen, de 
,,hun verstrekte opdrachten zullen volbren
"gen en de zaken, waarvan zij door hun 
"ambt kennis dragen, en die hun als geheim 
,,zijn toevertrouwd of waarvan zij het ver
"trouwelijk karakter moeten begrijpen, niet 
,,zullen openbaren aan anderen, dan aan hen, 
"aan wie zij volgens de wet of ambtshalve 
,,tot mededeeling verplicht zijn." 

Artikel 3. 
De e; d, bedoeld in de artikelen I en 2, 

wordt afgelegd in handen van Onzen Minis
ter van Justitie of in die van den Voorzitter 
van den Raad voor het Rechtsherstel, daar
toe door Onzen Minister van Justitie ge
machtigd. 

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

Het Loo, den I5den Augustus I945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Just., KOLFSCHOTEN. 

(Uitgeg. 24 Aug. 1945.) 
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15 Augustus 1945. BESLUIT tot wijziging 
van de Wet op de Personeele Belasting 
I896. 

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

Financiën van 4 Juli I945, no. 20; 
Overwegende dat het voor de heffing van 

de personeele belasting wenschelijk is dat het 
belastingjaar op een later tijdstip chm met 
den eersten Januari aanvangt; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
24 Juli I945, n °. 7); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Financiën van 4 Augustus I945, 
n ° . 36, Afd. Directe Belastingen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. In de Wet op de P ersoneele Be

lasting ,896 worden de -volgende wijzigingen 
gebracht : • 

A. 
Artikel 6, § I , eerste lid, wordt gelezen: 
§ I. Het bedrag der belasting wegens het 

gebruik van perceelen, waarvan de belast
bare huurwaarde het achtvoud van de som, 
bepaald bij art. x2, niet te boven gaat, wordt 
verminderd in verband met het getal eigen 
of aangehuwde kinderen, kleinkinderen en 
pupillen van den belastingplichtige, die met 
hem het perceel bewonen, ongehuwd zijn en 
op den eersten Juni van het belastingjaar 
den vollen ouderdom van twintig jaar nog 
niet hebben bereikt. 

B. 
Artikel 35 wordt gelezen: 
Het belastingjaar begint •met . I Juni en 

eindigt met 3I Mei. 
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C. 
Artikel 36 wordt gelezen : 
Wie op I Juni belastingplichtig is, wordt 

volgens den toestand op dien datum over het 
geheele jaar aangeslagen. 

D. 
Artikel 37 wordt gelezen: 
Wie belastingplichtig wordt na I Juni. 

wordt aangeslaP,;en naar den toestand bij den 
aanvang van ziJn belastingplicht over zooveel 
twaalfde gedeelten van het jaar als er nog: 
niet geheel verstreken maanden overblijven. 

E. 
Artikel 38 wordt gelezen: 
Aanvang van den belastingplicht na 1 Juni 

heeft plaats telkens wanneer een perceel in 
gebruik wordt genomen . Deze bepaling is niet 
van toepassing, indien iemand een perceel in · 
gebruik neemt binnen zes weken nadat hij op 
of na I Juni een ander of hetzelfde perceel 
in den zin van art. 63, § 1, heeft verlaten. 

2. Het belastingjaar voor de personeele 
belasting, hetwelk met I Januari I945 is aan
gevangen , eindigt eerst met 3I Mei I946. 
Het wordt aangeduid als : belastingjaar I945/ 
1946. Bij het ontstaan van belastingplicht na 
15 Januari I945 en vóór 1 Juni 1946 wordt 
een aanslag opgelegd over zooveel zeventien
de gedeelten van dat belastingjaar als het 
aantal nog niet geheel verstreken maanden 
bedraagt. 

3. De belasting over het belastingjaar 
1945/1946 bedraagt 1,4 maal de belasting, 
welke over een belastingjaar van twaalf 
maanden verschuldigd is. Voor het belasting
jaar 1945/1946 geldt de indeeling van de ge
meenten in klassen, bedoeld in artikel 5 der 
Wet op de Personeele Belasting 1896, welke 
voor het belastingjaar 1945 zou gelden, en 
worden de opcenten geheven, welke voor het 
belastingjaar 1945 zouden zijn geheven. Waar 
in voormelde wet sprake is van "1 Januari", 
of van "15 Januari", wordt voor het belas
tingjaar 1945/6 gelezen: 1 Januari 1945, of: 
15 Januari 1945, 

4. E en over het belastingjaar I945 reeds 
opgelegde aanslag wordt geacht over het be
lastingjaar 1945/1946 te zijn opgelegd. Zoo
danige aanslag kan in verband met het ver
schil in belasting over deze jaren door een 
naderen aanslag worden aangevuld. · 

5. Dit besluit treedt in werking, wat art. 
1 betreft, met 1 Juni 1946, en voor het ove
rige met ingang van den tweeden dag vol
gende op dien zijner afkondiging. 
, Onze Minister van Financiën is belast met 

de uitvoering van dit Besluit, hetwelk in het 
Steatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 15den Augustus 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

,(Uitgeg. 7 September 1945.) 
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.26 Juli z945. BESLUIT, houdende vast
stelling van den dag van inwerkingtre
ding van het Koninklijk besluit van 21 
September 1944 (Staatsblad n °. E n6) 
betreffende wachtgeldregeling der zee
lieden . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
O p de voordracht van Onze Ministers van 

Scheepvaart a .i., van Voedselvoorziening, 
Landbouw en Visscherij en van Sociale Za
ken, n °. 15081 van 16 Juli 1945 ; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is het 
tijdstip van inwerkingtreding te bepalen van 
Ons besluit van 21 September 1944 (Staats
blad n °. E. n6); 

Gelet op artikel 14 van Ons besluit van 2.1 
September 1944 (S taatsblad n ° . E . n6); 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Ons besluit van 21 Sept. 1944 (Staatsblad 

n °. E n6) wordt geacht in werking te zijn 
getreden met ingang van 15 Juni 1945. 

Onze Ministers van Scheepvaart a.i., van 
Voedselvoorziening, Landbouw en Visscherij 
en van Sociale Zaken zijn ieder, voor zoover 
hem zulks aangaat, belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
d en geplaatst. 

Het Loo, den 26sten Juli 1945. 
W ILHELMINA. 

D e Min. van Scheepvaart, a .i. , DE B oov. 
De Min. van Landb., Visscherij en Voedsel

voorziening, s. L . MANSH OLT. 

De Min . van Soc. Zaken, W . DREES. 

(Uitgeg. 31 Augustus z945.) 
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z8 August us z945. BESLUIT, houdende 
machtiging op den Luitenant- Gouver
neur-Generaal van N ederlandsch-Indië 
in zake de bepaling van de plaats, waar 
diens taak wordt uitgeoefend. 

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

Overzeesche Gebied~deelen van 16 Augustus 
1945, Afdeeling Kabinet, No. 6; · 

Overwegende, dat de bijzondere tijdsom
standigheden het dringend noodzakelijk ma
k en, den Luitenant-Gouverneur- Generaal 
van Nederlandsch-Indië de bevoegdheid te 
geven, d e plaats te bepalen, waar hij zijn taak 
als zoodanig uitoefent; 

Gelet op a rtikel 1 van het " Overgangsbe
sluit Algemeen Bestuur Nederlandsch-Indië" 
(Staatsblad 1944, No. D 65) en op Onze be
sluiten van 14 en 16 September 1944 (Staats
blad Nos. E 97 en E 99); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
D en Luitenant-Gouverneur-Generaal van 

Nederlandsch-Indië te machtigen om zich te 
verplaatsen, zooals dit door de omstandighe
den wordt geboden , met dien verstande, dat 
de zetel der R egeering geacht wordt te Bris
bane te blijven gevestigd tot op het tijdstip, 
b~doeld in artikel 17 (1) van het Overgangs-
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besluit Indische Staatsregeling (Staatsblad 
1944, No. D66). 

Onze Minister van Overzeesche Gebieds
deelen is belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

H et Loo, den 18den Augustus 1945. 

WILHELMINA. 
De M in . van Overzeesche Gebiedsdeelen, 

L OGEMANN. 

(Uitgeg. 3z Augu stus z945.) 
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2 0 Augustus z945. BESLUIT tot opheffing 
van de voorloopige schorsing van de be
schikkingen van 22 M ei 1944 (Neder
landsche Staatscourant van 5 Juni 1944, 
No. 107) betreffende wijziging van het 
Algemeen Rijksambtenarenreglement en 
van het Arbeidsovereenkomstenbesfüit. 

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

Binnenlandsche Zaken van 2 Juli 1945, No. 
4958/R, afdeeling Ambtenarenzaken; 

Overwegende, dat het wenschelijk is geble
ken , de voorloopige schorsing van de beschik
kingen van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Binnenlandschc Zaken d.d. 
22 Mei 1944, B .Z. , No. 4 A.Z. en B.Z., No. 
6 A.Z. (Nederlandsche Staatscourant van 5 
Juni 1944, No. 107) betreffende wijziging 
onderscheidenlijk v an het Algemeen Rijks
ambtenarenreglement en van het Arbeids
overeenkomstenbesluit, buiten werking te 
stellen; 

Gelet op de artikelen 15 en 28 van het 
Besluit Bezettingsmaatrei:elen ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
31 Juli 1945, No. 5); 

Gezien het nader ra'pport van Onzen Mi
nister v oornoemd van 13 Augustus 1945, No. 
5051/R , afdeeling Ambtenarenzaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
D e voorloopige schorsing, a\s bedoeld in 

artikel 15, eerste lid, van het Besluit Bezet
t ingsmaatregelen, geldt niet t en aanzien van 
de beschikkingen van den Secretaris-Gene
raal van het D epartement van Binnenland
sche Zaken d .d. 22 Mei 1944, B .Z., No. 4 A.Z. 
e n B.Z., No. 6 A .Z. (Nederlandsche Staats
courant van 5 Juni 1944, No. 107) betreffen
de wijziging onderscheidenlijk van het Alge
meen Rijksambtenarenreglement en van het 
Arbeidsovereenkomstenbesluit en wordt ge
acht te dezer zake nimmer te hebben ge
golden. 

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

Het Loo, den 2osten Augustus 1945. -
WILHELMINA. 

De Min. van Binnen/. Zaken, BEEL. 
(Uitgeg. 7 Sept,ember 1945.) 
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zo Augustus z945. BESLUIT, betreffende 
verhooging van de tijdelijk« toeslagen 
op de uitkeeringen ingevolge de Kinder
bijslagwet. 

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

Sociale Zaken van 5 Juli 1945, No. 4237, af
deeling Arbeid II; 

Overwegende, dat het wenschelijk is ge
bleken dé tijdelijke toeslagen op de uitkee
ringen ingevolge de Kinderbijslagwet te ver
hoogen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 Juli 1945, No. 9); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 2 Augustus 1945, No. 
4352, afdeeling Arbeid II; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vast te stellen de navolgende bepalingen: 

Art. 1. 1. De uitkeeringen ingevolge de 
Kinderbijslagwet worden, met inachtneming 
van het bepaalde in de volgende leden, tijde
lijk verhoogd. 

2 . De toeslag, bedoeld in het eerste lid, 
bedraagt per dag, waarover en per kind, waar
voor de desbetreffende arbeider recht op kin
derbijslag heeft: 

a. voor arbeiders met een loon per dag 
van f 4.- of minder f 0.30; 

b. voor arbeiders met een loon per dag 
van meer dan f 4.- , doch niet meer dan 
f 6.-, f 0.25; 

c. voor arbeiders met een loon per dag 
van meer dan f 6.-, doch niet meer dan 
f 8.- , f 0.20; 

d. voor arbeiders met een loon per dag 
van meer dan f 8.- f 0.15. 

3. Deze toeslag wordt voor de eerste maal 
gegeven op de uitkeeringen over het eerste 
kwartaal van 1945 en voor de laatste maal 
op de uitkeeringen over het vierde kwartaal 
van dat jaar. 

2, De toeslag wordt uitgekeerd door de 
organen, belast met de uitvoering der Kin
derbijslagwet, gelijktijdig met de uitbetaling 
van den kinderbijslag. De organen verant
woorden de door hen uitgekeerde toeslagen 
afzonderlijk in hun administratie. 

3. De middelen voor de dekking vg_n den 
toeslag worden opgebracht door het Rijk. Het 
Rijk draagt mede de aan de uitvoering van 
dit besluit verbonden administratiekosten. 

4. 1. De orgaç.en, belast met de uitvoe
ring der Kinderbijslagwet, brengen het be
drag der door hen uitgekeerde toeslagen tel
kens zoo spoedig mogelijk na de uitbetaling 
daarvan in rekening aan het Departement 
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 hen krachtens dit besluit uitgekeerden 
toeslag, vermeerderd met een ·bedrag van 1 

ten honderd als vergoeding voor administra
tiekosten. 

3. Zoo noodig kan op aanvraag van het 
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desbetreffende orgaan ter verrekening met 
de in het vori6e lid bedoelde uitkeering een 
voorschot worden verstrekt. 

5. _De or~_anen, bela_~t met de uitvoering 
der K1_n~erb1Jsl1gwet, z1Jn verplicht aan On
zen Mm,ster van Sociale Zaken, alsmede aan 
d_e door hem aangewezen personen, de inlich
tmgen te verstrekken en de onderzoekingen 
~oe te st=;ian, welke hij ter verifieering van de 
m rekenmg gebrachte bedragen noodig acht. 

6. Door Onzen Minister van Sociale Za
ken kunnen nadere voorschriften worden ge
geven ter uitvoering van het in dit besluit 
bepaalde. 

7. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien zijner 
afkondiging, met terugwerkende kracht tot 1 

Januari 1945. Te rekenen van dezen datum 
wordt het besluit van de Secretarissefl-Gene_ 
raai van de Departementen van Sociale Za
ken en van Financiën van 30 Novembe~ 1942, 
Nederlandsche Staatscourant i943, No. 19 
betreffende tijdelijke verhooging van d'e uit~ 
keeringe? ingevolge de Kinderbijslagwet , 
zooals dit besluit laatstelijk is gewijzigd, in
getrokken. ' 

Onz-.,iinister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Het Loo, den roden Augustus 1945. 

WILHEt,MINA. 
De Min. van Soc. Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. 3z Augustus z945.) 

S. F 144. 

z6 April z945. BESLUIT, houdende vast
stelling van de Regeling Brevettoelagen 
Militaire Luchtvaart voor den duur van 
den oorlog (R.T.M.L. 1945). 

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

Algemeene Oorlogvoering van het Konink
rijk, van Oorlog en van Financiën, van 12 
April 1945, Afdeeling II (1095), No. 17; 

Gezien het Hoofdstuk V van het Regle
ment voor de Militaire Ambtenaren der Ko
ninklijke Landmàcht, vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 22 Augustus 1931 
(Staatsblad No. 378), sedert gewijzigd en 
aangevuld, alsmede het Koninklijk besluit 
van 4 December 1933 (Staatsblad No. 57), 
sedert gewijzigd en aangevuld; 

Overwegende, dat de voortschrijdende 
specialiseering van het vliegend personeel 
het wenschelijk maakt, toelagen toe te ken
nen, welke meer dan tot dusverre zijn aan
gepast aan de eischen van bekwaamheid en 
verantwoordelijkheid van dat personeel in 
oorlogstijd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
rttet ingang van 1 Mei 1945 
A. te bepalen: 
r. Voor den verderen duur van den oor-

8 
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log wordt artikel 4, hoofdstuk I (Ambtstoe
lagen) van de bij het Koninklijk besluit van 
4 December 1933 No. 57 gevoegde "Regeling 
van de bezoldigingen, enz. voor het militaire 
personeel der Koninklijke Landmacht" bui
ten werking gesteld voor zoover van toepas

_ sing op: 
a. Officieren en onderofficieren (met uit

zondering van de officieren- en onderofficie_ 
ren-vlieger-instructeur), behoorende tot -
of gedetacheerd bij - de Militaire Lucht
vaart, voor zooveel bedoelde officieren en 
onderofficieren eene functie vervullen, waar
aan het verrichten van, of - ter beoordee
ling van den Minister van Oorlog - het deel
nemen aan, dienstvluchten onafscheidelijk 
is verbonden - zoowel beroeps_ als verlofs
militairen; 

b. Officieren, onderofficieren en militai
ren beneden dien rang, behoorende tot het 
beroepspersoneel, die bij de Luchtvaartaf
deeling worden opgeleid tot vlieger, zoolang 
zij nog niet als geoefende op een rijksvlieg
tuig in het bezit zijn gesteld van het brevet, 
vastgesteld door de "Federation Aeronauti
que Internationale"·; 

c. Officieren, onderofficieren en militai
ren beneden dien rang, behoorende tot het 
beroepspersoneel, die in het bezit zijn van 
het voormelde brevet, zoolang zij niet heb
ben voldaan aan de eischen, gesteld voor het 
behalen van het brevet als militair vlieger; 
. d. Officieren, onderofficieren en militai

ren beneden dien rang - zoowel beroeps- als 
verlofsmilitairen -, die in opleiding zijn tot 
eene functie bij de Luchtvaart Afdeeling, 
waaraan naar het oordeel van den Minister 
van Oorlog het deelnemen van dienstvluch
ten onafscheidelijk verbonden is; 

e. Officieren- en onderofficieren-vlieger
instruC"teur, zoowel van het beroeps- als van 
het verlofspersoneel. 

2. Voor den verderen duur van den oor
log wordt artikel 2, Afd. I, hoofdstuk III 
(Vliegtoelage) van de bij het Koninklijk be
sluit van 4 December 1q33 No. 57 gevoegde 
"Regeling van de bezoldiging, enz. voor het 
militair personeel dar Koninklijke Land
macht" buiten werking gesteld. 

B. vast te stellen: 
Voor den verderen duur van den oorlog de 

volgende voorschriften betreffende de toe
kenning van brevetten en ambtstoelagen aan 
het beroeps- en verlofspersoneel, oorlogsvrij
willigers inbegrepen, behoorend tot - of ge
detacheerd bij - de Militaire Luchtvaart. 

Art. 1. x. Ingesteld worden - naast de 
bestaande - de navolgende militaire brevet
ten voor vliegend personeel: 

het brevet van navigator, 
het brevet van boordmecano, 
het brevet van vliegtuigtelegrafist, 
het brevet van bommE,nrichter, 
het brevet van vliegtuigschutter. 

2. Het toekennen en het ontnemen van 
deze brevetten geschiedt door den Minister 
van Oorlog. · 

2. x. Het onderscheidingsteeken voor het 
brevet van navigator bestaat uit een, van 
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azuurblauwe zijde geborduurd, .door goud
draad omgeven, cirkelvormig veld met een 
middellijn van 15 mm, waarin de1etter N in 
goud; en aan de linkerzijde waarvan een in 
gouddraad onder een hoek van 45 graden 
naar boven gerichten gespreiden adelaars
vleugel, metende de afstand tusschen het 
middelpunt van den cirkel en het uiteinde 
van den vleugel, 38 mm. 

De onderscheidingsteekenen voor de bre
vetten van boordmecano, vliegtuigtelegrafist, 
bommenrichter en vliegtuigschutter zijn ge
lijk aan dat van het; brevet van navigator, 
met dien verstande, dat in stede van dt. let
ter N in den blauwen cirkel, de navolgende 
letters zijn aangebracht: 

- voor boordmecano N 
voor vliegtuigtelegrafist T 
voor bommenrichter B 
voor vliegtuigsc!mtter S 
voor navigator en 
bommenrichter N B 
voor navigator Ç{_l 
vliegtuigtelegrafist N T 
voor vliegtuigtelegrafist en 
vliegtuigschutter T S 

2. De ondersC"heidingsteekenen voor deze 
brevetten worden gedragen als voorgeschre
ven voor de onderscheidingsteekenen van 
vlieger en van waarnemer. 

3. x. Aan ~•fficieren, d,e in het bezit zijn 
van de brevetten van vlieger en van waar
I_J.emer en van de in artikel I genoemdP bre
vetten, worden de volgende toelagen per jaar 
toegekend: 

voor vlieger, waarnemer of 
navigator f 1620,- • 

voor boordmecano, vliegtuig-
telegrafist of bommen-
richter f 1320,-

voor vliegtuigschutter f 1200,-

2. Voor militairen beneden den rang van 
officier, die in het bezit zijn van de in het 
vorige lid genoemde brevetten, bedragen 
deze jaarlijksche toelagen respectievelijk: 

f 1200,

f 960,-
-.. f 840,-

3. De hierboven genoemde toelagen wor
den nimmer gelijktijdig genoten. 

4. Gebreveteerde militairen, die in de or
ganisatie van de Militaire Luchtvaart werk
zaam zijn, en daarbij diensten verrichten 
waarbij , ter beoordeeling van den Minister 
van Oorlog, niet of in zeer geringe mate aan 
dienstvluchten wordt deelgenomen, genieten 
de volgende jaarlijksche toelagen: 

voor vlieger, waarnemer 
of navigator f 540,-

voor boordmecano, vliegtuig-
telegrafist of bommen-
richter f 180,-

voo,r vliegtuigschutter f 120,-

5. Gebreveteerde militairen, die niet in 
de organisatie van de Militaire Luchtvaart 
werkzaam zijn, genieten geen toelage. 

Dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst, kan worden aangehaald als 
.. Regeling Brevet-toelagen Militaire Lucht-
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vaart voor den duur van den oorlog 
(R.T.M.L . 1945)". 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Buitengewone 
Algemeene Rekenkamer. 

Londen, den 26sten April 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. voor Algem. Oorlogvoering van het 
Koninkrijk, P. S. GERBRANDY. 

De Minister van Oorlo1t J. DE QUAY. 

De Min. van Financiën, HUYSMANS. 

(Uitgeg. 30 November 'l: 945.) 

S. F 145 

aa Augustus 1945. BESLUIT, houdende 
vaststelling van het Herstelbesluit In
stellingen van hooger onderwijs 1945. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
Voedselvoorziening, Landbouw en Visscherij 
en van Justitie van 2 Augustus 1945, no. 
V 331_5 I; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is ten 
aanzien van de onder de Ministeries van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen en van 
Voedselvoorziening, Landbouw en Visscherij 
ressorteerende instellingen van hooger on
derwijs maatregelen te treffen tot herstel en 
zuivering ; 

dat te dien einde dient te worden afgewe
ken van enkele bèpalingen der hoogeronder
wijswet, de wet van 15 December 1917 
(Staatsblad no . 700) tot regeling van het 

· hooger landbouwonderwijs (zooals deze wet 
laatstelijk is gewijzigd) en van derzelver uit
voeringsregelingen; 

dat voor zoover zoodanige maatregelen 
reeds door of vanwege het Militair Gezag 
zijn getroffen, zij - gezien hun tijdelijk ka
rakter - vervangen dienen te worden door 
een regeling, welke van kracht kan blijven 
na afloop van den bijzonderen staat van be
leg; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
d en 14den Augustus 1945, no. 6); 

Gezien het nader rapport v an Onze voor
noemde Ministers van 20 Augustus 1945, no. 
1348, afdeeling Hooger Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Voor de toepassing van dit besluit 

wordt onder openbare instellingen van hoo
ger onderwijs niet begrepen de gemeentelijke 
Universiteit te Amsterdam. 

2. In afwachting van het herstel en de 
voorloopige zuivering eener openbare instel
ling van hooger onderwijs is Onze Minister, 
onder wien de instelling van hooger onder
wijs ressorteert, bevoegd deze tijdelijk, te 
sluiten of gesloten te houden. 

3. De werkzaamheden van de Colleges 
van Curatoren der openbare instellingen van 
hooger onderwijs blijven rusten totdat ter
zake door Onze Ministers van Onderwijs, 
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Kunsten en Wetenschappen en van Voedsel
voorziening, Landbouw en Visscherij een na
dere regeling zal zijn getroffen. 

4. 1. Voor elke openbare instelling van 
hooger onderwij s wordt door Onzen Minister, 
onder wien de instelling ressorteert, een col
lege van herstel ingesteld, bestaande uit een 
voorzitter en twee andere leden en bijge
staan door een door hem aan te wijzen secre-

' t a ris. 
2. Het in het eerst e lid bedoelde college 

kan zich b ij de uitoefening van zijn taak 
tevens doen bij staan door het bureau van de 
universit eit of hoogeschool. 

5. H et college, bedoeld in ar tikel 4, heeft 
tot taak: 

a. tijdelijk de bevoegdheden uit te oefe
nen van het College van Curatoren; 

b. in afwachting van de definitieve zui
vering aan Onzen Minister, onder wien de 
instelling van hooger onderwijs ressorteert, 
advies u it te brengen omtrent de ten aanzien 
van dos_enten en ambtenaren der instelling 
van hooger onderwijs, daaronder begrepen 
de kerkelijke en bijzondere hoogleeraren en 
hen, die tot het geven van onderwijs aan de 
universiteit of hoogeschool zijn toegelaten, 
te nemen zuiveringsmaatregelen; 

c. voorstellen voor een ~initieve zuive
ring te doen aan Onzen Minister, onder wien 
de instelling van hooger onderwijs ressorteert; 

d. zoodra mogelijk, onder goedkeuring 
van Onzen Minister, onder wien de instelling 
van hooger onderwijs ressorteert, de geheele 
of gedeeltelijke hervatting van de werkzaam
heden voor te schrijven. 

6. 1. Voor de coördinatie van den arbeid 
der colleges wordt onder voorzitterschap van 
Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen of een door hem aan te wij
zen plaatsvervanger een centraal college in
gesteld, waarin o. m. de voorzitters der col
leges zitting hebben. Dit centrale college is 
bevoegd richtlijnen te geven voor den arbeid 
der colleges. 

2. Het centraal college kan worden aan
gevuld met één of meer leden, door Onze 
Ministers van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen en van Voedselvoorziening, Land
bouw en Visscherij te benoemen. 

3 . De colleges zijn bevoegd bepaalde ge
vallen, alvo~ens een beslissing te nemen, aan 
het oordeel van het centraal college te on

. derwerpen. 
4. Indien besturen van bijzondere instel

lingen van hooger onderwijs maatregelen ne
m en in den zin van dit Besluit, kan door hen 
een vertegénwoordiger in het centrale college 
worden aangewezen. 

7. 1. De senaat eener openbare instelling 
van hooger onderwijs wordt tijdelijk gevormd 
door de gezamenlijke gewone hoogleeraren, 
die niet in hun functie zijn geschorst of een 
aanzegging hebben gekregen de uitoefening 
van hun functie te staken. 

2. In den senaat hebben met raadgeven
de stem zitting: 

a. buitengewone hoogleeraren, die niet in 
hun functie zijn geschorst of een aanzegging 
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hebben ontvangen de uitoefening van hun 
functie te staken; 

b . de bijzondere kerkelijke hoogleeraren, 
aan wie vóór 10 Mei 1940 door curatoren der 
betrokken instelling van hooger onderwijs, 
overeenkomstig het bepaalde bij artikel 179 
der hooger-onderwijswet, toegang tot en raad. 
gevende stem in de vergadering van den se
naat werd verleend, voor zoover Onze Minis
ter, onder wien de instelling •van hooger on
derwijs ressorteert, hun niet op gronden, 
ontleend aan de zuivering der instelling van 
hooger onderwijs, het zitting nemen of houden 
ontzegt; 

c. eervol ontslagen gewone en buitenge
won,e hoogleeraren, voor zoover Onze Minis
ter, onder wien de instelling van hooger on
derwijs ressorteert, hun niet op de gronden, 
ontleend aan de zuivering der betrokken in
stelling van hooger onderwijs, het zitting 
nemen of houden ontzegt. 

3. De voorwaarden, waaronder kerkelijke 
en bijzondere hoogleeraren en zij, die tot het 
geven van hooger onderwijs zijn toegelaten, 
gebruik mogen maken van de collegezalen, 
inrichtingen, verzamelingen en hulpmiddelen 
voor het onderwijs aan de 'Universiteit of 
hoogeschool, worden aangevuld met de be
paling, dat de ~iveringsmaattegelen op hen 
worden toegepast, als waren zij buitengewone 
hoogleeraren. 

8. 1. Bij wijze van uitzondering geschiedt 
de eerste benoeming van den rector magnifi
cus-aan de openbare instellingen van hooger 
onderwijs door Ons zonder voordracht. 

2. Eveneens voor één keer worden door 
Onzen Minister, onder wien de instelling van 
hooger onderwijs ressorteert, benoemd de 
secretaris van den senaat, alsmede zoo moge
lijk van elke faculteit of afdeeling de voor
zitter, met dien verstande, dat deze benoe
mingen slechts zullen gelden tot den aanvang 
van het studiejaar 1946/I947. 

9. Voor zoover in bijzondere gevallen 
· door Onzen Minister, onder wien de instel
ling van hooger onderwijs ressorteert, niet 
anders wordt bepaald, wordt aan de openbare 
instellingen van hooger onderwijs het college 
van rector magnificus en assessoren tijdelijk 
gevormd door den rector magnificus, den 
secretaris van den senaat en de voorzitters 
der faculteiten of afdeelingen. 

10. 1. In afwachting van een door Onze 
Ministers van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen en van Voedselvoorziening, 
Landbouw en Visscherij nader te treffen rege
ling wordt voorloopig iemand, die zich in 
het kader van de bijzondere omstandigheden 
tijdens de bezetting: heeft misdragen, niet 
toegelaten tot het bijwonen van het onder
wijs aan een openbare instelling van hooger 
onderwijs, tot het afleggen van eenig van 
Rijkswege ingesteld examen, dat geheel of 
ten deele door het volgen van onderwijs aan 
een instelling var, hooger onderwijs is voor
bereid, daaronder begrepen het artsexamen, 
het apothekersexamen en het veeartsenij
kundig examen of een tandheelkundig exa
men, of tot het afleggen van eenig tentamen, 

116 

examen of tot de promotie aan een instelling 
van hooger onderwijs. 

2. Onze Ministers van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen en van Voedselvoor
ziening, Landbouw en Visscherij zijn bevoegd 
te bepalen, win onder misdraging wordt ver
staan. 

11. In afwachting van e; n door Onze Mi
nisters van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen en van Voedselvoorziening, Land
bouw en Visscherij nader te treffen regeling 
wordt voorloopig iemand, die in eenig studie. 
jaar de verklaring, omschreven in artikel 2 
van de Verordening 28/1943, heeft or.dertee
kend, niet toegelaten tot het bijwonen van 
het onderwijs aan een openbare instelling van 
hooger onderwijs, tot het afleggen van eenig 
van Rijkswege ingesteld examen, dat geheel 
of ten deele door het volgen van onderwijs 
aan een instelling van hooger onderwijs is 
voorbereid, waaronder begrepen het arts
examen, het apothekersexamen en het vee
artsenijktmdig examen of een tandheelkundig 
examen of tot het afleggen van eenig tenta
men, examen of tot de promotie aan een in
stelling van hooger onderwijs. 

12. 1. In afwachting van een door Onze 
Ministers van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen en van Voedselvoorziening, 
Landbouw en Visscherij nader te treffen re
geling worden alle tentamens, examens of 
promoties, welke met goed gevolg werden af
gelegd na gebruikmaking van de voordeelen, 
aan de onderteekening van de in artikel n 
bedoelde verklaring verbonden, met inwer
kingtreding van dit besluit, beschouwd als 
niet rechtsgeldig te zijn afgelegd. 

2. Uitoefening van recl'lten, ais waren 
deze tentamens, examens of promoties rechts
geldig afgelegd, worden gestraft met een ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden. 
Het strafbaar feit wordt beschouwd als mis
drijf. 

13. Dit besluit, ten aanzien waarvan de 
bevoegdheden, bedoeld in artikel 9, tweede 
lid, van het Besluit op den bijzonderen staat 
van beleg niet kunnen worden uit6eoefend, 
kan worden aangehaald als "Herstelbesluit 
Instellingen van hooger onderwijs 1945". 
treedt in werking met ingang van den twee
den dag na dien zijner afkondiging. 

Onze Ministers van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, van Voedselvoorziening, 
Landbouw en Visscherij en van Justitie zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 22sten Augustus 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. v.o., K. en W., VAN DER LEEUW. 

De Min. van Justitie, KOLFSCHOTEN. 

(Uitgeg. 24 Augustus z945.) 
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22 Aug. x945. BESLUIT, betreffende de 
terugbetaling van de op de spaarreke
ningen geboekte bedragen, bedoeld in 
artikel r , lid r onder a en b van het Ko
ninklijk besluit van 10 Februari 1944 
(Staatsblad No. E II), houdende voor
schriften voor belegging b ij den Rijks
spaardienst van gereserveerde gedeelten 
van aan ambt enaren, militairen en ge
wezen ambtenaren en m ilit airen toeko
mende bezoldigin/ en, wachtgelden, on
derstanden, toelagen op pensioen of 
andere gelden. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de v oordracht van Onzen M inister van 

Binnenlandsche Zaken van 17 Augustus 
1945, No. 4, afdeeling Algemeen Secretariaat 
en Comptabilit eit Rijksspaardienst, daartoe 
gemachtigd door den Raad van Ministers. 

Overwegende, dat het wenschelijk is het 
tijdstip, bedoeld in artikel 2, lid 3, van het 
Koninklijk Besluit van 10 Februari 1944, 
No. E. II, vast t e stellen en een beslissing 
te treffen als bedoeld in attikel 4, lid 2, van 
het Koninkliik Besluit. 

Heb.ben goedgevonden en verstaan : 
Art ikel 1. Met ingang van r Augustus 

1945 zal terugbetaling kunnen plaatsvinden 
van de op de spaarrekeningen geboekte be
dragen , bedoeld in artikel r , lid r onder a en 
b , van het Koninklijk Besluit van 10 F e
bruari 1944, No. E. rr. 

2. Ingevolge artikel 4, lid 2, van voren
genoemd Koninklijk Besluit wordt be,riaald. 
dat, indien terugbetaling van gereserveerde 
gelden in het Vereenigd Koninkrijk moet 
plaats vinden, terugbetaling in Engelsche 
munt zal geschieden. 

Onze Ministers , Hoofden van Departe
menten van Algemeen Bestuur zijn, ieder 
voor zooveel hem betreft, belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 22sten Augustus 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van Justitie, KOLFSCHOTEN . 

(Uitgeg. xB Sept. x945.) 
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27 A~~~s~us x945. BESLUIT, houdende 
w1Jz1gmg van het Internationaa l Post
besluit 1Q34 (Staatsblad no. 570). 

Wij WIL HELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken dd. 23 Juni 1945 nr. r 
Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie; 

Overwegende, dat het mede in verband 
met gedurende de v ijandelij ke bezetting van 
het Rijk in Europa getroffen maatregelen 
noodig is eenige wijzigingen aan te brengè n 
in het Internationaal Postbesluit 1934 
(Staatsblad nr. 570); 

Gelet op artikel 28, 2e lid, der Postwet 
(Staatsblad 1919 nr . . ~A-~); 
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Den Raad van State gehoord (advies van 
31 Juli 1945 nr. 7); 

Gezien de nadere voordracht van Onzen 
voornoemden Minister van 17 Augustus 1945 
nr. 2, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegra
fie en Telefonie; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Artikel 1. De beschikking van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken No. 98/1940 (Staats
blad nr. S 303) betreffende het internatio
nale postverkeer (grensverkeer met B elgië en 
Duitschland) , zooals gewijzigd bij beschik
king No. 67/1943, die van 10 Maart 1943 
(Staatscourant nr. 76) betreffende het inter
nationale postverkeer (Europeesche PTT-. 
vereeniging), alsmede artikel r , leden 3 en 4 
van de beschikking van genoemden Secre
taris-Generaal No. Q.~/1g40 (Staa tsblad nr, 
S ~o.~) betreffende het internationale post
verkeer zij n vervallen. 

2. Artikel 2, re en 2e lid, en artikel 3, ie 

lid van het in de considerans genoemde In
ternationaal Postbesluit worden gelezen al 
volgt: 

Artikel 2. 
r . In het verkeer met Nederlandsch-lndië 

worden brieven en briefkaarten, met uitzon
dering van de in artikel 3, eerste lid, sub 1° , 
letter c, genoemde met 1½ cent gefrankeer
de postbladen, met den Nederlandschen 
luchtdienst Amsterdam-Bandoeng verzon
den, tenzij een andere wijze van verzending 
of een andere verzendingsweg op de stukken 
is aangegeven. 

2. In bovengenoemd verkeer bedraagt 
het tarief voor verzending- der brieven en 
briefkaarten met genoemden luchtdienst bij 
vooruitbetaling : 

r O
• voor brieven: 

12½ cent per 10 gram of restend gedeelte 
' van 10 gram; 

2 ° . voor briefkaarten: 
10 cent voor elke kaart. 
Artikel 3. 
r . Het bij vooruitbetaling verschuldigde 

port der stukken, anders dan bij verzending 
door middel van vliegtuigen of met andere 
buitengewone diensten, waarvoor bijzondere 
kosten verschuldigd zijn, bedraagt: 

r O • voor brieven: 
a . in het verkeer met Curaçao en Suri

name, alsmede in het verkeer met België en 
Duitschland, tusschen kantoren, welke in een 
rechte lijn gemeten niet meer dan 30 kilome
ter van elkander zijn verwijderd: voor een ge
wicht tot en met 20 g ram 1½ cent e n voorts 
voor elk volgend gewicht van 20 gram of res
tend gedeelte van 20 gram 5 cent daarboven; 

b . in het overige verkeer met België: 
v oor een gewicht tot en met 20 gram 10 cent 
en voorts voor elk volgend gewicht van 20 
gram of restend gedeelt e van 20 gram 1½ 
cent d aa rboven; 

c. in andere gevallen : 
voor een gewicht tot en met 20 gram 12½ 

cent en voorts voor elk volgend gewicht van 
20 gram of restend gedeelt e van 20 gram 
1½ cent daarboven, behoudens d at het in het 
verkeer met Nederlandsch-lndië voor van 
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Rijkswege uitgegeven postbladen 1½ cent per 
exemplaar bedraagt; 

2 °. voor briefkaarten: 
a. in het verkeer met Neder/andsch-In

dië, alsmede in het verkeer, bedoeld sub 1 °, 
letter a van dit lid: 

.'i cent voor elke kaart; 
b. in alle andere gevallen: 
7½ cent voor elke kaart; 
3°. voor akten: 
a. in het verkeer rhet Nederlandsch-In

dië, Curaçao en Suriname, per zeepost: 
voor een gewicht tot en m et 250 gram 1½ 

cent en voorts voor elk volgend gewicht van 
50 gram of restend gedeelte van 50 gram 
1½ cent daarboven; 

b. in alle andere gevallen : · 
voor een gewicht tot en met 250 gram 12½ 

cent en voorts voor elk volgend gewicht van 
50 gram of reslend gedeelte van 50 gram 2½ 
cent daarboven; 

4 °. voor gedrukte stukken: 
a. in het verkeea;., met Nederlandsch-In

dië, Curaçao en Suriname, per zeepost en, 
voor zooveel kaartformulieren tot mededee
ling van adreswijziging aangaat, mede per 
Jandmail, alsmede in het verkeer met de lan
den, waarvan de Postadministratiën de bij 
l\rtikel 34, paragraaf 3, van het Algemeen 
Postverdrag bedoelde toestemming hebben 
verleeqd, doch in laatstbedoeld verkeer al
leen voor zooveel betreft de in genoemde be
paling bedoelde nieuwsbladen en tijdschrif
ten, welke voldoen aan de in artikel 1 van de 
Postwet (Staatsblad 1919, nr. 543) voor 
nieuwsbladen gegeven omschrijving, boeken, 
vlugschriften, muziekstukken en landkaar
ten: 

1½ cent per 50 gram of restend gedeelte 
van 50 gram. 

In afwijking hiervan bedraagt het port in 
het verkeer met Nederlandsch-Indië, Cura
çao en Suriname per zeepost voor nieuws
bladen en bijvoegsels, welke voldoen aan de 
in artikel 1 van de Postwet (Staatsblad 1919, 
n °. 543) voor deze stukken gegeven om
schrijving, indien de frankeering bij abonne
ment geschiedt, per nummer of exemplaar 
voor een gewicht van niet meer dan 55 gram 
½ cent; boven 55 gram tot en met 85 gram 
¼ cent; boven 85 gram tot en met 115 gram 
1 cent; boven u5 gram tot en met 150 gram 
1¼ cent; boven 150 gram tot en met 180 
gram 1½ cent; boven 180 gram tót en met 
210 gram 1¼ cent; boven 210 gram tot en 
met 250 gram 2 cent en voorts voor elk 
meerder gewicht van .,o gram of restend ge
deelte van 50 gram ½ cent daarboven. 

Bij de vaststelling van het verschuldigde 
bedrag wordt een gedeelte van een cent naar 
boven afgerond tot een geheelen cent; 

b. in alle andere gevallen: 
2½ cent per 50 gram of restend gedeelte 

van 50 gram; 
s O • voor braille-drukwerken: 
1½ cent per 1000 gram of restend gedeelte 

van 1000 gram; 
6°. voor monsters: 
a . in het verkeer met Nederlandsch-In

dië, Curaçao en Suriname, per zeepost: 
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3 cent per 100 gAim of restend gedeelte 
van 100 gram; 

b. in alle andere gevallen: 
voor een gewicht -tot en met 100 gram 5 

cent en voorts voor elk volgend gewicht van 
50 gram of restend gedeelte van 50 gram 
2½ cent daarboven; 

7°. voor pakjes: 
a. in het verkeer met Nederlandsch-In

dië, Curaçao en Suriname, per zeepost: 
voor een gewicht tot en met 250 gram 25 

cent, boven 2 50 gram tot en met 500 gram 5 
cent per 50 gram of restend gedeelte van 50 
gram en voorts voor elk meerder gewicht 
van 100 gram of restend gedeelte van 100 
gram 5 cent meer; 

b. in alle andere gevallen: 
5 cent per 50 gram of restend gedeelte 

van 50 gram, doch voor elke zend'ng onder 
een afzonderlijk adres niet minder dan 2 5 
cent. 

3. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag, volgende op dien 
der dagteekening van het Staatsblad, waar
in het is geplaatst. 

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

. dat in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift aan den Raad van State me
degedeeld zal worden. 

Het Loo, den 27 Aug. 1945. 

WILHELMINA. 
De Minister van Binnen/. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. 2r Sept. r945.) 
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27 Augustus r945. BESLUIT, houdende 
vaststelling van het Besluit Zuivering 
Filmtheater- en verhuurwezen. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
10 Augustus 1945, Afd. Film, no. 36441 ; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is bij
zondere voorzieningen te treffen van tijde
lijken aard, ten einde onverwijld tot zuive-. 
ring en herstel van het Nederlandsche Film
theater- en verhuurwezen te geraken;· 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 Augustus .,945); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 Augustus 1945, 
Afd. Film, no. 36444 ; 

Hebben goeèlgevonden en verstaan: 
Art. 1. In dit besluit wordt verstaan on

der Filmcommissie, de commissie, bedoeld in 
artikel I van Ons Besluit Zuivering Film
productiewezen. 

2. De Filmcommissie is bevoegd straf
maatregelen, als bedoeld in artikel 3, eerste 
lid, te nemen ten aanzien van: · 

a.. natuurlijke of rechtspersonen, die, na 
19 Juli 1940, de datum van uitvaardiging 
van het Besluit van de Secretarissen-Gene
raal van de Departementen van Binnenland
sche Zaken en van Justitie betreffende het 
vertoonen van films (Verordening no. 57 -
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1940), een of meer filmtheaters in exploitatie 
hebben genomen of doen nemen, welke voor
dien niet door hen werden geëxploiteerd, be
halve in die gevallen, waarbij bedoelde ex
ploitatie is overgenomen met de vrijwillige 
medewerking van natuurlijke of rechtsper
sonen ten aanzien van wie de vijandelijke 
bezetter maatregelen had getroffen, dan wel 
t en aanzien van wie dergelijke maatregelen 
redelijkerwijze konden worden verwacht, 
welke het noodzakelijk of dringend gewenscht 
maakten, bedoelde exploitatie in ándere han
den te doen overgaan, ten einde de belangen 
der oorspronkelijke exploitanten zooveel mo
gelijk veilig te stellen; 

b. natuurlijke of rechtspersonen, die 
films, waarvan de duidelijke strekking was 
het maken van propaganda voor het natio
naal socialisme en zijn ideeën, in , het open
baar in ruimere mate hebben vertoond dan 
gevorderd werd op grond van het Besluit 
van 9 Juli 1941, no. 132, van den Secretaris
Generaal van het Departement van Volks
voorlichting en Kunsten betreffende het ver
plicht stellen van de vertooning van bepaal
de films; 

c. 'natuurl!jke of rechtspersonen, die, nà 
10 Mei 1040 "bij de aankondiging van films, 
vervaardigd door of in opdracht van den 
vijand en zijn handlangers, en in het bijzon
der bij de aankondiging van films als onder b 
bedoeld in hun theater, in de pers, door aan
plakking of anderszins, niet de noodige so
berheid hebben betracht; 

d. natuurlijke of rechtspersonen, die, nà 
19 Juli 1940 films, vervaardigd door of in 
opdracht van den vijand en zijn handlangers 
en in het bijzonder films als onder b bedoeld, 
dan wel de vertooningsrechten van derge
lijke films, hebben verhuurd, verkocht of te 
koop of te huur hebben aangeboden; 

e. natuurlijke personen, die nà 10 Mei 
1940 hebben medegewerkt aan publicaties 
op het gebied van het filmwezen, daaronder 
begrepen periodieken, welke zijn uitgegaan 
van den vijand of zijn handlangers; 

f. natuurlijke personen, die n à IO Mei 
1940 in dienst zijn getreden van onderne
mingen op het gebied van• het filmtheater
en verhuurwezen. geëxploiteerd door den vij
and of zijn handlangers, zonder daartoe in 
feite gedwongen te zijn geweest door mate
rieele omstandigheden, gepaard gaande met 
het ontbreken van andere bestaansmógelijk
heden; 

g. natuurlijke personen, werkzaam of 
werkzaam geweest in het filmtheater- en ver
huurwezen, die bestuursfuncties hebben aan
vaard in organen van de Nederlandsche Kul
tuurkamer, dan wel functies hebben aan
vaárd bij het D epartement van Volksvoor
lichting en Kunsten of bij de Rijksfilmkeu
ring. 

3. 1. Naar mate van het meer of minder 
ernstige karakter der handelingen als in arti
kel 2 omschreven, gepleegd door de in dat 
artikel bedoelde natuurlijke of rechtsperso
nen, is de Filmcommissie bevoegd deze na
tuurlijke of rechtspersonen 

a . bij aangeteekend schrijven te berispen; ' 
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b. bij aangeteekend schrijven te berispen 
en van deze berisping in het openbaar kenJ 
nis te geven op een door haar te bepalen 
wijze; 

c. voor den tijdsduur van ten hoogste tien ~ 
jaren uit te sluiten van werkzaamheden in 
redacties en besturen en van representaties 
op het gebied van het filmwezen; 

d. voor den tij dsduur van ten hoogste 
tien jaren uit te sluiten van de medewerking 
aan het Nederlandsche filmwezen. 

De commissie is bevoegd meerdere van 
deze strafmaatregelen tegelijkertijd op te 
leggen. 

2. Alle beslissingen van de Filmcommis-
sie zijn met redenen omkleed. · 

.,. Zij worden aan de rechtstreeks belang_ 
hebbenden schriftelijk medegedeeld. De be
slissingen ten aanzien van strafmaatregelen 
als bedoeld in het eerste lid van dit artikel 
onder c en d, worden tevens op een door On
zen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen te bepalen wijze algemeen 
bekend gemaakt. 

4. r. Het is verboden in het Rijk in 
Europa eenige n atuurlijke of rechtspersoon 
te wiens aanzien een strafmaatregel, als be
doeld in artikel 3, eerste lid, onder d geldt, 
middellijk of onmiddellijk te doen medewer
ken aan het in het openbaar vertoonen of 
doen vertoonen van eenige film. 

2. Het is aan natuurlijke of rechtsper
sonen te wier aanzien een strafmaatregel, als 
bedoeld in artikel ~. eerste lid onder d geldt, 
verboden in het Rijk in Europa middellijk of 
onmiddellijk mede te werken aan de open
bare vertooning van eenige film. 

_,. Het in het eerste lid en in het tweede 
lid gestelde verbod is van overeenkomstige 
toepassing ten aanzien van de medewerking 
van vij andelijke onderdanen of rechtsperso
nen, tenzij de Filmcommissie uitdrukkelijk 
schriftelijk heeft verklaard, dat tegen de be
doelde medewerking geen bezwaar bestaat. 

4. Onder de medewerking als in het eer
ste, tweede en derde lid bedoeld, wordt 
mede verstaan het verkoopen of verhuren 
van films, dan wel van de vertooningsi-echten 
daarvan. 

5. De Filmcommissie kan voorzieningen 
treffen ter uitvoering van hare beslissingen 
en van dit besluit. In spoedeischende geval
len komt deze bevoegdheid toe aan den 
voorzitter van de F ilmcommissie. 

6. 1. Ter vervulling van de haar opgedra
gen Jaak kan de Filmcommissie elk onder
zoek instellen of doen instellen, dat zij noo
dig oordeelt. 

2. De leden van de Filmcolnmissie en de 
door haar aangewezen personen hebben te 
allen tijde vrijen toegang tot de localiteiten, 
welke gediend hebben of bestemd zijn voor 
de openbare vertooning, het verkoopen, het 
verhuren, het te koop of te huur aanbieden 
of het afleveren van films, en kunnen de 
inzage vorderen van alle boeken en beschei
den, welke betrekking hebben op die open
bare vertooning, dat verkoopen, verhuren en 
te koop of te huur aanbieden of afleveren. 

3. De leden van de Filméommissie en de 
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door haar aangewezen personen zijn verplicht 
tot geheimhouding van alle wetenschap, 
welke hun bekend is geworden door een on
derzoek ingesteld krachtens het bepaalde in 
het eerste lid. Deze verplichting blijft be
staan, nadat de Filmcommissie haar taak 
hedt beëindigd. 

4 . De Filmcommissie kan getuigen en 
deskundigen oproepen en hooren. Ieder, die 
als getuige of deskundige is opgeroepen, is 
verplicht aan deze oproeping gevolg te geven 
en getuigenis af te leggen of zijn diensten als 
deskundige te verleenen. De getuigen leggen 
den eed (belofte) af de geheele waarheid en 
niets dan de waarheid te zullen spreken; de 
deskundigen verslag naar hun geweten te 
zullen doen. De getuigen of deskundigen, die 
niet verschijnen, kunnen op bevel van de 
Filmcommissie worden voorgeleid. 

7. x. De Filmcommissie is bevoegd in de 
uitoefening harer ambtsverrichtingen de hulp 
in te roepen van de openbare burgerlijke en 
gewapende macht. Deze zijn verplicht aan 
de vordering onmiddellijk gevolg te geven. 

2. Het bepaalde in de a rtikelen 124 en 
125 van het Wetboek van 4itrafvordering is 
van overeenkomstige toepassing. 

8. 1. Van de beslissingen van de Film
commissie staat aan iederen' rechtstreeks be
langhebbende binnen den tijd van een maand 
na de in artikel ::1, derde lid, bedoelde mede
deeling of bekendmaking beroep open bij 
Ons. Door het instellen van een zoodanig be
roep wordt de werking der beslissing van de 
Filmcommissie niet geschorst. 

2. Ten aanzien van het onderzoek in hoo
ger beroep is het bepaalde in artikel 6 van 
overeenkomstige toepassing. 

3. Gehoord den Raad van State, Afdee
Jing voor de Geschillen van Bestuur, beves-· 
tigen Wij de beslissing van de Filmcommis
sie, hetzij met geheele of gedeeltelijke over
neming, hetzij met verbetering van gronden, 
of doen, met geheele of gedeeltelijke vernfe
tiging dier beslissing, wat de Filmcommissie 
had behooren te doen. In geval van vernieti
ging regelen Wij tevens, voor zoover noodig, 
de gevolgen daarvan. 

<1. Onze beslissingen worden aan de recht
streeks belanghebbenden schriftelijk medege
deeld. Tevens worden op de wijze, door On
zen Minister van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen te bepalen, algemeen bekend 
gemaakt de beslissingen, waarbij een beslis
sing van de Filmcommissie, als bedoeld in 
artikel ::i, eerste Jid onder b, c en d wordt 
vernietigd . 

9. D e bepalingen van dit besluit laten 
onverlet de bevoegdheden· bij artikel 10 van 
het Besluit op den Biizonderen Staat van 
Beleg aan het militair gezag toegekend . 

10. 1. Hij, die in strijd handelt met een 
der bepalingen van artikel 4, eerste, tweede 
en derde lid, hij, die opzettelijk in strijd han
delt met een voorziening krachtens artikel 5, 
dan wel de uitvoering daarvan verhindert of 
belemmert, hij, aan wiens schuld te wijten 
is, dat in strijd wordt gehandeld met een 
voorziening krachtens artikel 5, dan wel, dat 
de uitvoering daarvan wordt verhinderd of 

- 120 

belemmerd, en hij, die in strijd handelt met 
het bepaalde in artikel 6, derde lid, wordt 
gestraft met hechtenis van t en hoogste drie 
maanden of geldboete van ten hoogste vijf-
honderd gulden. · 

2 . De in dit artikel omschreven strafbare 
feiten worden als overtredingen aangemerkt. 

11, Indien een der bij het voorgaande ar
tikel strafbaar gestelde feiten 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 hem, die de feitelijke leiding had bij 
het verboden handelen of nalaten. 

12, In gevaC van een veroordeeling op 
grond van het bepaalde bij artikel 10, kun
nen aan den veroordeelde of aan den rechts
persoon, die het feit heeft begaan, toebehoo
rende voorwerpen, waarmede of met betrek
king tot welke het feit is begaan of die door 
middel van het strafbare feit zijn verkregen, 
worden verbeurd verklaard. 

13. 1. De Filmcommissie kan voor de 
uitoefening van haar taak de medewerking 
inroepen van een organisatie op het gebied 
van het filmbedrijf, met goedkeuring van 
Onzen l',l{inister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen. 

2. De aan de in het voorgaand lid be
doelde organisatie eventueel toe te kennen 
vergoeding wordt door Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen be
paald. 

Deze Minister is tevens bevoegd met in
achtneming van de bepalingen van dit be
sluit nadere regelen te stellen omtrent de 
medewerking van de genoemde organisatie. 

14. De processtukken worden aan het 
Tribunaal of aan den procureur-fiscaal 'van 
het Bijzonder Gerechtshof toegezonden hetzij 
op verzoek, hetzij ingevolge een door de 
FilmcoQ1missie .gegeven beslissing. 

15. 1. Dit besluit, ten aanzien waarvan 
de bevoegdheid, bedoeld in artikel g, tweede 
Jid, van het Besluit op den Bijzonderen Staat 
van Beleg, niet kan worden uitgeoefend, 
treedt in werking op den dag, volgende op 
dien zijner afkondiging. 

2. Het kan worden aangehaald onder den 
titel: Besluit Zuivering Filmtheater- en ver
huurwezen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoeting 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal: 
worden gezonden aan d en Raad van State. 

Het Loo, den 27sten Aug. 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. v. 0 ., K. en W., VAN DER LEEUW. 

(Uitgeg . . 1I Aug. 1945.) 
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27 Aug. 1945. BESLUIT, houdende vast
stelling van het Besluit Zuivering Film
productiewezen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 
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Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
10 Augustus 1945, Afd. Film, n°. V 36441; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is bij
zondere voorzieningen te treffen van tijde
lijken aard, ten einde onverwijld tot zuive
ring en herstel van het Nederlandsche film
productiewezen te geraken; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 1 Augustus 194s); . 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 Augustus 1945, 
Afd. Film, n °. V 36444; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Artikel 1. r. Met ingang van een door 

of namens Ons vast te stellen datum wordt 
een Filmcommissie ingesteld. , 

2. De Filmcommissie wordt samenge
steld uit ten mi te drie leden, die door of 
namens Ons worden benoemd en te allen 
tijde door of namens Ons kunnen worden 
ontslagen. 

Wij wijzen uit de leden een voorzitter aan. 
3. De Filmcommissie wordt, zoo noodig, 

bijgestaan door een secretaris. Hij wordt 
door die commissie tot wederopzeggens toe 
benoemd. 

4. De plaats, waar de Filmcommissie is 
gevestigd, alsmede de aan de leden en den 
secretaris toe te kennen vergoedingen, wor
den door Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen bepaald. Deze 
Minister is tevens bevoegd met inachtne
ming van de bepalingen van dit besluit 11a
dere regelen te stellen omtrent de werkwijze 
van de genoemde commissie. 

2. Binnen het Rijk in Europa is de open
bare vertooning van in Nederland vervaar
digde films, met ïnbegrip van zoogenaamde 
journaalfilms, verboden. 

Het ve~bod geldt niet voor films, in Ne
derland vervaardigd door natuurlijke of 
rechtspersonen, ten aanzien van wie de Film
commissie schriftelijk heeft verklaard, dat, 
in verband met het gestelde in artikel 3, 
tweede lid onder a, respectievelijk b, tegen 
hun medewerking >San het Nederlandsche 
filmproductiewezen geen bezwaar bestaat. 

3. r. Omtrent een verklaring, als in het 
voorgaande artikel bedoeld, wordt door de 
Filmcommissie beslist op een daartoe strek
kend schriftelijk verzoek van den betreffen
den natuurlijken of rechtspersoon. 

2. De Filmcommissie geeft de gevraagde 
verklaring aan: 

a. natuurlijke personen, ten aanzien van 
wie naar haar oordeel genoegzaam vast
staat, dat er geen aanleiding bestaat te hun
nen opzichte een maatregel, als bedoeld in 
artikel 4, eerste lid, te nemen; 

b. rechtspersonen, indien naar haar oor
deel genoegzaam. vaststaat, dat zich onder 
derzelver bestuurders en commissarissen 
wie aanleiding bestaat, te hunnen opzichte 
een maatregel, als bedoeld in artikel 4, eerste 
lid, te nemen. 

~- De Filmcommissie kan voor een ter
mijn van ten hoogste drie maanden aan de 
verklaring zoodanige bijzondere voorwaar
den verbinden, als zij ter verzekering van de 
zuivering van het Nederlandsche filmpro-
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ductiewezen en ter bevordering van een 
goede filmvoorziening noodzakelijk oordeelt. 

4. De verklaring kan door de Filmcom
missie worden ingetrokken op grond van fei
ten of omstandigheden, welke haar ten tijde 
van het afgeven der verklaring niet bekend 
zijn geweest. 

4. r. De Filmcommissie is bevoegd een 
persoon, die naar haar oordeel opzettelijk of 
door zijn'- schuld gedurende de vijandelijk
heden in, of tijdens de vijandelijke bezetting 
van, het Rijk in Europa als vervaardiger van 
films den vijand hulp verleend heeft, den 
Staat tegenover den vijand heeft benadeeld, 
dan wel met gebruikmaking van rechtstreek
schen of middellijken vijandelijken invloed 
een Nederlandsch belang heeft geschaad, uit 
te sluiten van de medewerking aan het Ne
derlandsche filmwezen voor den tijdsduur 
van ten hoogste tien jaren. 

2. Geen uitsluiting heef,: plaats van hen, 
die een feit, als in het voorgaande lid om
schreven, heeft begaan uit noodzaak of in 
de redelijke veronderstelling daardoor uit
eindelijk het Nederlandsch belang te dienen. 

3. Binnen het Rijk in Europa is de open
bare vertooning van een film, waaraan een 
persoon te wiens aanzien een beslissing, als 
in het eerste lid bedoe)d, is gegeyen, op 
eenige wijze ziin medewerking heeft ver-
leend, verboden. · 

4. Het in het derde lid gestelde verbod 
is van overeenkomstige toepassing ten aan
zien van de medewerking van vijandelijke 
onderdanen, tenzij de Filmcommissie uit
drukkelijk schriftelijk,,heeft verklaard, dat 
tegen de bedoelde medewerking geen be
zwaar bestaat. Tenzij de Filmcommissie an
ders beslist, geldt deze verklaring slechts 
voor de medewerking van een bepaalden 
persoon aan een bepaalde film. 

5. De Filmcommissie kan voorzieningen 
treffen ter uitvoering van hare beslissingen 
en van dit besluit. In spoedeischende geval
len komt deze bevoegdheid toe aan den voor-
zitter van de Filmcommissie. J 

6. r. Ter aanvulling van de haa'r opge
dragen taak kan de Filmcommissie elk on
derzoek instellep. of doen instellen, dat zij 
noodig oordeelt. 

2. De leden van de Filmcommissie en de 
door haar aangewezen personen hebben te 
alle tijde vrijen toegang tot de kantoren en 
werkplaatsen, welke gediend hebben of be
stemd zijn voor het vervaardigen van films, 
en kunnen de inzage vorderen van alle boe
ken en bescheiden, welke op die vervaardi
ging betrekking hebben. 

3. De leden van de Filmcommissie en de 
door haar aangewezen personen zijn ver
plicht tot geheimhouding van alle weten. 
schap, welke hun bekend is geworden door 
een onderzoek, ingesteld krachtens het be
paalde in het eerste lid. 

Deze verplichting l':,lijft bestaan nadat de 
Filmcommissie haar taak heeft beëindigd. 

4. De Filmcommissie kan getuigen en 
deskundigen oproepen en hooren. Ieder, die 
als getuige of deskundige is opgeroepen, is 
verplicht aan deze oproeping gevolg te ge-
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ven en getuigenis af te leggen of__zijn diens
ten als deskundige te verleenen. De getuigen 
leggen den eed (belofte) af de geheele waar
heid en niets dan de waarheid te zullen spre
ken; de deskundigen verslag naar hun ge
weten te zullen doen. De getuigen of des
kundigen, die niet verschijnen, kunnen op 
bevel van de Filmcommissie worden voor
geleid. 

7. 1." De Filmcommissie is bevoegd in de 
uitoefening harer ambtsverrichtingen de 
hulp in te roepen van de openbare burger

lijke en gewapende macht. Deze zijn verplicht 
aan de vordering onmiddellijk gevolg te 
geven 

2. Het bepaalde in de artikelen 124 en 
125 van het Wetboek van Strafvordering is 
van overeenkomstige toepassing. 
. 8. x. Alle beslissingen van de Filmcom
missie zijn met redenen omkleed. 

2. Zij worden aan de rechtstreeks belang
hebbend= schriftelijk medegedeeld. De be
slissingen, in de artikelen 2, 3 , vierde lid, en 
4, eerste en vierde lid, bedoeld, worden .te
vens op een door Onzen Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen te bepalen 
wijze algemeen bekend gemaakt. 

9. x. Van de beslissingen van de Film
commissie staat aan iederen rechtstreeks be
langhebbende binnen den tijd van een maand 
na de in het voorgaand artikel bedoelde me
-dedeeling of bekendmaking beroep open bij 
Ons. Door het instellen van een zoodanig 
beroep wordt de werking der beslissing va 
-de Filmcommissie niet geschorst. 

2. Ten aanzien van het onderzoek in · 
hooger beroep is het bepaalde in artikel 6 
van overeenkomstige toepassing. 

3. Gehoord den Raad van State, Afdee-
1ing voor de Geschillen van Bestuur, bevesti,. 
gen W ij de beslissing van de Filmcommissie, 
hetzij met geheele of gedeeltelijke overne
ming, hetzij met verbetering van gronden, of 
doen met geheele of gedeelteliike vernieti
·ging dier beslissing, wat de Filmcommissie 
had behooren te doen. In geval van vernieti
ging regelen Wij tevens, voor zoover noodig, 
de gevolgen daarvan. 

4. Onze beslissingen worden aan de recht-
1treeks belanghebbenden schriftelijk mede
gedeeld. Tevens worden op de wijze, door 
Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen te bepalen, algemeen bekend 
gemaakt de beslissingen, waarbij een beslis
sing van de Filmcommissie, als bedoeld in de 
-artikelen 3 en 4, wordt vernietigd. 

10. De bepalingen van dit besluit laten 
onverlet de bevoegdheden, bij artikel 10 van 
bet B esluit op den Bijzonderen Staat van 
Beleg aan het militair gezag toegekend. 

11. 1. Hij, die opzettelijk handelt in 
strijd met het verbod, gesteld in artikel 2, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste drie maanden of geldboete van ten 
hoogste duizend gulden. 

2. Het in dit artikel omschreven straf
bare feit wordt als misdrijf aangemerkt. 

12. x. Hij, die in strijd handelt met een 
voorwaarde, als in artikel '.'!, derde lid, be
•doeld, of met een der bepalingen van artikel 
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4, derde en vierde lid, hij, die opzettelijk în 
strijd handelt met een voorziening krachtens 
artikel 5, dan wel de uitvoering daarvan ver
hindert of belemmert, hij, aan wiens schuld 
te wijten is, dat in strijd wordt gehandeld met 
een voorziening krachtens artikel 5, dan wel 
dat de uitvoering daarvan wordt verhinderd 
of belemmerd, en hij , die in strijd handelt 
met het bepaalde in artikel 6, derde lid, 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoog
ste drie maanden of geldboete van ten hoog
ste vijfhonderd gulden. 

2. De in dit artikel omschreven strafbare 
feiten worden als overtredingen aangemerkt. 

13. Indien een der bij de beide voorgaan
de artikelen strafbaar gesteld e feiten wordt 
begaan door of vanwege een rechtspersoon, 
wordt de strafvervolging ·ngesteld en de 
straf uitgesproken tegen hem, die tot het 
feit opdracht gaf, of hem die de feitelijke 
leiding had bij het verboden handelen of na
laten. 

14. In geval van een veroordeeling op 
grond van het bepaalde bij de artikelen n 
en 12, kunnen aan eerr veroordeelde of aan 
den rechtspersoon, die het feit heeft begaan, 
toebehoorende voorwerpen, waarmede, of 
met betrekking tot welke, het feit is begaan 
of die door middel van het strafbare feit zijn 
verkregen, ·worden verbeurd verklaard. 

15. De processtukken worden aan het 
Tribunaal of aan den procureur-fiscaal van 
het Bijzonder Gerechtshof toegezonden het
zij op verzoek, hetzij ingevolge een door de 
Filmcommissie gegeven beslissing. 

16. x. Dit besluit, ten aanzien waarvan 
de bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede 
lid, van het Besluit op den Bijzonderen Staat 
van Beleg, niet kan worden uitgeoefend, 
treedt in werking op den dag, volgende op 
dien zijner afkondiging. 

2. Het kan worden aangehaald onder den 
titel: Besluit Zuivering Filmproductiewezen. 

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

Het Loo, den 2 7sten Augustus 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. v. 0., K. en W., VAN DER LEEUW. 
(Uitgeg. 3z Augustus z945.) 

S. F 150 

2z Aug. z945. BESLUIT, tot opheffing 
van de voorloopige schorsing van de be
schikkingen van 6 Juli 1943 (Nederland
sche Staatscourant van 7 Juli 1943, No. 
129) en van 19 Aug. 1943 (Neder/and
sche Staatscourant van 24 Aug. 1943, No. 
163) betreffende wijziging en aanvulling 
van het Algemeen Rijksambtenarenre
glement en van het Arbeidsovereen
komstenbesluit. 

Wij WILHELMINA, enz.; . J 

Op de voordracht van Onzen M,mster van 
Binnenlandsche Zaken van 18 Juli 1945, No. 
4988/R, afdeeling Ambtenarenzaken; 
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Gelet op het Besluit Bezettingsmaatrege
len; 

Den- Raad van State gehoord (advies van 
7 Augustus 1945, No. 6); · 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
· nister voornoemd van 14 Augustus 1945, No. 
505g/R, afdeeling Ambtenarenzaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Artikel 1, De voorloopige schorsing, als 

bedoeld in artikel 15, eerste lid, van het Be
sluit Bezettingsmaatregelen, geldt niet en 
wordt geacht nimmer te hebben gegolden ten 
aanzien van de werking van de volgende be
schikkingen van den Secret~is-Generaal 
van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken: 

a. de beschikking van 6 Juli 1943, strek
kende tot wijziging van artikel 39 van het 
Algemeen Rijksambtenarenreglement (opge
nomen in de Nederlandsche Staatscourant 
van 7 Juli 1943, No. 129, en wegens misstel
ling herplaatst in de Nederlandsche Staats
courant van :-i September 1943, No. 171); 

b. de beschikking van 19 Augustus 1943 
betreffende aanvulling van het Algemeen 
Rijksambtenarenreglement (opgenomen in 
de Nederlandsche Staatscourant van 24 Aug. 
1943, No. 163, en wegens misstelling her
plaatst in de Nederlandsche Staatscourant 
van 3 September 1943, No. 171); 

c. de beschikking van 19 Augustus 1943 
betreffende wijziging en aanvulling van het 
Arbeidsovereenkomstenbesluit (Nederland
sche Staatscourant van 24 Augustus 1943, 
No. 163). 

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

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

Het Loo, den 2 1sten Aug. 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Binnen!. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. z4 Sept. z945.) 

S. F 151 

z6 Augustus z945. BESLUIT, houdende 
nadere vaststelling van den naam van 
het Ministerie van Openbare Werken. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van den Raad van Mi

nisters van 24 Juli 1945; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Art. 1. De naam van het Ministerie van 
Openbare Werken luidt thans Ministerie van 
Openbare Werken en Wederopbouw. 

2, Dit besluit treedt in werking op den 
dag, volgende op dien zijner afkondiging in 
het Staatsblad. 

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

Het Loo, den 16den Augustus 1945. 
WILHELMINA. 
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De Min. voor Algem. Oorlogvoering van het 
Koninkrijk, W. SCHERMERHORN. 

De Min. van Binnen!. Zaken, BEEL. 
De Min. van Overzeesche Gebiedsdeelen, 

LOGEMANN. 
De Min. van Justitie, KOLFSCHOTEN. 
De Min. v. 0 ., K. en W., VAN DER LEEUW. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 
De Min. van Oorlog, J. MEYNEN. 
De Minister van Marine, DE Boov. 
De Min. van Openb. W ., J. A. RINGERS. 
De Min. van Verk. en E ., TH. VAN SCHAIK. 
De Min. VfW Handel en Nijverheid, H. Vos. 
De Min. van Scheepvaart, a.i., DE Boov. 
De Min. van Landb., Visscherij en Voedsel-

voorziening, s. L. MANSHOLT. 
De Min. van Soc. Zaken, W. DREES. 
De Min. v. Buiten!. Z., E. N. VAN KLEFFENS. 
De Min. zonder Portel., J. H. VAN ROYEN. 

(Uitgeg. 3z Aug. z945.) 

s. :t' 152 

28 Augustus 1945. BESLUIT, houdende 
aanvulling en wijziging van het Besluit 
Tijdelijke Voorziening Gemeenteraden. 

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

Voorzitter. van den Raad van Ministers, te
vens belast met de Algemeene Oorlogvoering 
van het Koninkrijk en van Binnenlandsche 
Zaken van 15 Augustus 1945, No. U 3473; 

Overwegende, dat aanvulling en wijziging 
noodig is van Ons Besluit Tijdelijke Voor
ziening Gemeenteraden (Staatsblad 1945, 
No.F45); 

D en Raad van State gehoord (advies van 
21 Augustus 1945); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken, mede na
mens Onzen Minister, Voorzitter van den 
Raad van Ministers, van 25 Augustus 1945, 
No. 3776, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. r. In Ons besluit Tijdelijke Voor

ziening Gemeenteraden (Staatsblad No. F 
45) worden de navolgende wijzigingen aan,.
gebracht: 

a. Het eerste lid van artikel 2 wordt ge-
lezen: . 

Behoudens het bepaalde in artikel 13a be
staat de 'raad uit het aantal leden, aangege
ven in artikel s der gemeentewet. 

b. Aan het derde lid van artikel 3 wordt 
een zin toegevoegd, luidende: 

Het door de commissie aan' den burgemees
ter uitgebracht advies is voor dezen bindend, 
indien het met algemeene stemmen is tot 
stand gekomen. 

c. Artikel 4 wordt gelezen: 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

geeft met betrekking tot de wijze van ver
kiezing van de leden van den raad nadere 
voorschriften, waarbij van de ten aanzien 
van deze verkiezing in de Kieswet neerge-
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legde beginselen kan worden afgeweken, ten
einde de vrijheid van persoonlijke keuze voor 
den kiezer te vergrooten in dier voege, dat 
zijn stem in het algemeen uitsluitend ten 
goede komt aan de door hem aangewezen 
candidaten, in de door hem aangêgeven volg
orde van voorkeur. 

d. de artikelen 7 en ra, het tweede lid 
van artikel 9, het zevende lid van artikel n, 
het vijfde en zesde lid van artikel 12, en het 
zevende lid van artikel 13 vervallen. 

e. In artikel_ 13, eerste lid, wordt in plaats 
van "lijsten van candidaten" gelezen "lijst 
van candidaten". 

f. Tusschen de artikelen 13 en 14 wordt 
een nieuw artikel 13a ingevoegd, luidende: 

In de vervulling van de door niet-aanne
ming van de benoeming of anderszins open
vallende plaatsen wordt niet voorzien. 

2. Het bepaalde in het eerste lid, orider 
d, is niet van toepassing op raden, waarvan 
de leden overeenkomstig de voorschriften, 
vervat in de beschikking van Onzen Minis
ter van Binnenlandsche Zaken van 1 7 April 
1945, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur, No. 
B. 1-2-5129, zijn benoemd. 

2, Dit besluit, ten aanzien waarvan de 
bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede lid, 
van het Besluit op den bijzonderen staat van 
beleg niet kan worden uitgeoefend, treedt in 
werking met ingang van den tweeden dag 
na dien der dagteekening van het Staatsblad, 
waarin het wordt afgekondigd. 

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

Het Loo, den 28 Augustus 1945. 

WILHELMINA. 
De Voorz. v. d . Raad v. Ministers, tevens 
belast met de Alg. Oorlogvoering van het 

Koninkrijk, W. SCHERMERHORN. 

De Min. van Binnenl. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. 4 September z945.) 

S. F 153 

29 Augustus z945. BESCHIKKING van 
den Minister van Financiën, houdende 
vaststelling van de Tweede Uitvoerings
beschikking Machtigingsbesluit geldzui_ 
vering. 

De Minister van Financiën, 
Overwegende, dat het in verband met de 

zuivering van het geldwezen noodzakelijk is 
voorzieningen te treffen met betrekking tot 
overeenkomsten, ingevolge welke door een 
der partijen een vooruitbetaling wordt ver
richt met het OQg op de in uitzicht gestelde 
levering in de toekomst van bepaalde goe
deren; 

Gelet op artikel 1 van het Machtigingsbe-
sluit geldzuivering (Staatsblad No. F 133); 

Heeft goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. 1, I. Partijen bij een wederkeerige 

overeenkomst, ingevolge welke één van de 
partijen een vooruitbetaling zal verrichten 
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voor na te noemen goederen, waarvan de le
vering door de wederpartij in de toekomst in 
het vooruitzicht wordt gesteld, zijn, voor zoo
ver de levering nog niet heeft plaat~ gehad, 
hoofdelijk verplicht daarvan binnen vijf da
gen na het in werking treden van deze be
schikking dan wel, ingeval de overeenkomst 
eerst na dat tijdstip is aangegaan, binnen vijf 
dagen na het aanga_an van de overeenkomst, 
schriftelijk aangifte te doen bij de Afdeeling 
Geldwezen van het Ministerie van Financiën 
te 's-Gravenhage, 

2. De aangifte moet bevatten: 
a. volledige namen en adressen van par-

tijen; / 
b. een omschrijving van de te leveren 

goederen; · 
c. het ten tijde van de aangifte reeds be

taalde bedrag{ 
d. het/de nog verschuldigde bedrag/be

dragen en het/de tijdstip/tijdstippen waarop 
dit/deze moet/moeten worden voldaan. 

3. De in het eerste lid bedoelde goederen 
zijn: motorrijtuigen ( daaronder begrepen 
motorrijwielen), zoowel voor personen- als 
voor goederenvervoer en anderszins bestemd; 
motorvaartuigen; stoomvaartuigen; zeilvaar
tuigen; motoren (alle soorten); landbouw
machines als maaimachines, dorschmachines, 
stoom- en motorploegen, landbouwtractoren, 
karnmachines en andere in de uitoefening 
van het landbouwbedrijf gebezigde machines; 
stookinstallaties (alle soorten); koelinstalla
ties (alle soorten), stofzuigers; radio-ont
vangtoestellen; gramofoons (alle soorten); 
piano's, orgels en vleugels (alle soorten); 
brei-, weef- en borduurmachines (alle soor
ten); rijwielen; meubelstukken. 

4. Niet-nakoming van het bepaalde in 
het eerste en tweede lid wordt aangemerkt 
als overtreding. 

2, Deze beschikking, die in het Staats
blad zal worden geplaatst, kan worden aan
gehaald als "Tweede Uitvoeringsbeschikking 
Machtigingsbesluit geldzuivering" en treedt 
in werking met ingang van den dag na dien 
harer afkondiging in het Staatsblad. 

's-Gravenhage, den 29sten Augustus 1945. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 30 Augustus z945.) 

S. F 154 

IJ Augu~tus z945. BESLUIT, houdende 
wijziging van het Reisbesluit 1916. 

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

Financiën van 4 Augustus 1945, n°. 50, Ge
nerale Thesaurie, afdeeling Ambtenarenza ·· 
ken en Eerediensten; 
. Gelet op artikel 15, xste lid, van het Be
sluit van 17 September 1944, houdende vast
stelling van het Besluit bezettingsmaatrege
len (Staatsblad No. E 93); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Gerekend van 20 September 1944 wordt 

het Reisbesluit 191Q gewijzigd als volgt: 
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Art. 1, Artikel II, 1ste lid, onder 1e, wordt 
gelezen als volgt: ,,wegens het gebruik van 
eigen rijwiel 2½ cents per afgelegden km; 
echter ten hoogste slechts f 100.- per jaar". 

2. Artikel II, 1ste lid, onder 2e, wordt ge
lezen als volgt: ,,wegens het gebruik van eigen 
motorrijwiel per in een kalenderjaar afgeleg
den kilometer: 

van 1 tot 2000 km .. .. ...... .. .. . 8 cents 
van 2001 t_ot 5000 km .. .. .. .. . 6 
boven 5000 km .. . .. .. .. . . . .. . . .. 4 
3. Artikel II, 1ste lid, onder 3e, wordt ge

lezen als volgt: ,,wegens het gebruik van eigen 
automobiel per in een kalenderjaar afgeleg
den kilometer: 

van 1 tot 10 ooo km .. ...... .. .. 15 ·cents 
van 10 001 tot 15 ooo km .. .. .. 9 
boven 15 ooo km .. ......... .... 6 
4. Artikel II, 1ste lid, onder 6e, wordt 

gelezen als volgt: ,,wegens het gebruik van 
eigen rijwiel met hulpmotor: 

van 1 tot 1000 km .... ....... .... 6 cents 
van 1001 tot 3000 km ......... 4½ 
boven 3000 km .. . .. .. .. .. .. .. . .. 2½ 
5, Artikel ·14, 1e en 2e lid, worden gelezen 

als volgt: ,,De vergoeding wegens verblijf
kosten bedraagt per etmaal: 

voor de 1ste klasse .. .. . . .. .. .. .. .. . . f II.50 
10.80 

9.60 
8.-

,, 2de ................ .. 
,, 3de ................ .. 
,, 4de ................. . 
,, 5de ................ .. 7.-

Voor de berekening van de vergoeding over 
een gedeelte van een etmaal wordt dit ver
deeld in een daggedeelte van 11 uren, hetwelk 
aanvangt des voormiddags te 7 ure, en een 
nachtgedeelte van 13 uren, hetwelk aanvangt 
des namiddags te 18 ure; de vergoeding be
draagt: 

voor de ISte klasse per uur 
" 2de 
" 3de 
" 4de 

,, ,, 5de ,, ,, ,, 
Het 3de lid vervalt. 

in het 
dag

gedeelte 
f 0.36 

0.32 
0.28 
0.24 
0.20 

in het 
nacht

gedeelte 
f 0.58 

0.56 
0.50 
0.41 
0.37" 

6. Artikel 17, ie lid, ie en 2e zinsnede, 
wordt gelezen als volgt: 

"Vergoeding wegens verblijfkosten wordt 
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 achtereenvolge n
de etmalen op bedoelde plaats verblijf heeft 
gehouden, wordt de vergoeding wegens ver
blijfkosten nà het 4oste etmaal slechts voor 
de helft verleend". 

7. Artikel 18, sub b, wordt gelezen als 
volgt: 

,,voor bepaalde personen, wanneer, in ver
band met de door hen te bezoeken plaatsen 
of den duur der reis, dan wel op grond van 
andere overwegingen, een · lager bedrag dan 
bij dit besluit is vastgesteld, geacht wordt 
voldoende te zijn." 
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Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 13den Augustus 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 7 September z945.) 
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30 Augustus z945. BESLUIT, houdende in
stelling van een Rijksdienst voor Land
bouwherstel. 

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

Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening 
van 27 Augustus 1945; 

Overwegende, dat het_ wenschelijk is rege
len te stellen, betreffende de organisatie van 
het herstel van den Nederlandschen land
bouw; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Er is een Rijksdienst voor Land

bouwherstel, hierna te noemen de dienst, die 
tot taak heeft: 

a. het herstel van defensie-, bezettings
en oorlogsschaden aan land-, tuin- en bosch
bouwgronden en woeste gronden en de daar
bij behoorende gebouwen toegebracht; 

b. de bevordering van een geregelde b'e
drijfsvoering in de getroffen bedrijven; 

c. de regeling van vergoedingen van agra
rische schaden voor zoover deze krachtens 
bestaande of nog uit te vaardigen wettelijke 
regelingen voor vergoeding in aanmerking 
komen en waarvan de uitvoering aan den 
dienst is opgedragen. 

2, 1. Onder de b~velen van Onzen Mi
nister van Landbouw, Visscherij en Voedsel
voorziening is de leiding van den dienst op
gedragen aan een directie. 

2. De directie bestaat uit twee leden, die 
door Onzen Minister van Landbouw, Vis
scherij en Voedselvoorziening worden aange
wezen. 

3. Onze Minister van Landbouw, Vis
scherij en Voedselvoorziening stelt een in
structie voor de directie vast. 

4. De directie is belast met de regeling 
en de afdoening van alle zaken, welke strek
ken tot bevordering eener goede uitvoering 
van de aan den dienst opgedragen taak, be
houdens voor zoover eenige _beslissing hetzij 
bij of krachtens de wet, hetzij bij of krach
tens Koninklijk Besluit aan anderen, hetzij 
door Onzen Minister van Landbouw, Vis
scherij en Voedselvoorziening aan zich is 
voorbehouden. 

5. 1. Er is een Commissie van Advies 
voor den dienst. De Commissie bestaat uit de 
navolgende leden: 

a. een lid aangewezen door den Minister 
van Financiën; 

b. twee leden aangewezen door den Mi
nister van Openbare Werken en Wederop
bouw; 
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c. een lid aangewezen door den Minister 
van Sociale Zaken; 

d. een hoofdingenieur van den Provin
cialen Waterstaat aangewezen door den Mi
nister van Binnenlandsche Zaken; 

e. vier leden aangewezen door çle Stich
ting voor den Landbouw. 

2. Onverminderd het bepaalde in het vo
rige lid zijn ambtshalve lid van de Commis
sie van Advies: 

a. de Directeur van het Bureau van den 
Rijksdienst voor het Nationale Plan; 

b. de Directeur-Generaal van den Land-
bouw; . 

c. de Directeur-Generaal van de Voed
selvoorziening. 

3. Onze Minister van Landbouw, Vis
scherij en Voedselvoorziening kan nog an
dere personen tot lid der Commissie van Ad
vies benoemen. 

6. Onze Minister van Landbouw, Vis
scherij en Voedselvoorziening bepaalt over 
welke onderwerpen de Commissie van Advies 
wordt gehoord. 

7. r. De Directeur-Generaal, waarorfder 
de dienst ressorteert, leidt de vergaderingen 
van de Commissie van Advies. 

2. De dienst verzorgt het secretariaat 
van de Commissie van Advies. 

8. De ambtenaren, werkzaam bij den 
dienst, staan onder de bevelen van de direc
tie. 

9. Dit besluit treedt in werking op den 
dag, volgende op dien zijner afkondiging. 

Onze Minister van Landbouw, Visscherij 
en Voedselvoorziening is belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het Staats-
blad zal worden geplaatst. · 

Soestdijk, den 3osten Augustus 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Landb., Visscherij en Voedsel

voorziening, s. L. MANSHOLT. 

(CJitgeg. 9 October z945.) 
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3 September z945. BESLUIT, houdende 
wijziging en aanvulling van het Organiek 
Besluit PTT 1928. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
In aanmerking nemende, dat het, tenge

volge van de gebleken behoefte aan wijziging 
in de organisatie van het Hoofdbestuur der 
Posterijen, Telegrafie en Telef?nie, noodig 
is enkele wijzigingen en aanvullingen aan te 
brengen in het Organiek Besluit PTT 1928 
en in den daarbij behoorenden staat van ran
gen· 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 21 Augustus 1945 
Nr. 123, Hoofdbestuur der Posterijen, Tele
grafie en Telefonie; 
. Hebben goedgevonden en verstaan te be-
palen: · 

Het Organiek Besluit PTT 1928 wordt ge
wijzigd en aangevuld als volgt: 

I. Artikel 3 wordt gelezen: 
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Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie. 

Art. 3. 1. Onder de bevelen van den Di
recteur-Generaal is het personeel bij het 
Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie belast met de voorbereiding en 
uitvoering van hetgeen aldaar voor de leiding 
van het Staatsbedrijf noodig is. 

2. Onder de onmiddellijke bevelen van 
den Directeur-Generaal is aan vijf Hoofd
directeuren de leiding opgedragen van de 
hoofdafdeelingen: Posterijen; Telegrafie, Te
lefonie en Radio; Algemeene Zaken; Perso
neel en Financieele Diensten. 

Ieder der Hoofddirecteuren is belast met 
de regeling en afdoening van de zaken, die 
op zijn hoofdafdeeling betrekking hebben, 
voorzoover zij niet het algemeen beleid be
treffen of van principieelen aard zijn en voor 
zoover de regeling en/of afdoening daarvan 
niet door den Directeur-Generaal aan zich is 
of wordt voorbehouden. 

De Hoofddirecteuren zijn voorts belast 
met de uitvoering van alle -werkzaamheden, 
welke hun door den Directeur-Generaal wor
den opgedragen. Ieder der Hoofddirecteuren 
is ter zake van de uitvoering van zijn taak 
aan den Directeur-Generaal verantwoording 
schuldig. 

Voor zoover instructies voor de Hoofd
directeuren door den Directeur-Generaal 
noodig worde.n geacht, worden deze door hem 
vastgesteld. 

3. Aan den Directeur-Generaal wordt een 
secretaris sin algemeenen dienst toegevoegd. 

De Directeur-Generaal is bevoegd andere 
functies voor algemeenen dienst aan te wij
zen. 

4. De indeeling van het Hoofdbestuur en 
de verdeeling van de ten Hoofdbesture te 
verrichten werkzaamheden over de onderdee
len geschiedt door den Directeur-Generaal. 

II. Artikel 4 vervalt. · 
III. Artikel 8 wordt gelezen: 

Bestuur van den Postchèque- en Girodienst. 
Art. 8. Onder de bevelen van den Direc

teur-Generaal en onder het algemeen toe
zicht van den Hoofddirecteur van de hoofd
afdeeling Financieele Diensten wordt het be
stuur van den postchèque- en girodienst ge
voerd door den directeur van den postchèque_ 
en girodienst; deze is belast met de_ regeling 
en afdoening van alle zaken dien dienst be
treffende, voor zoover die niet aan hooger 
autoriteit zijn of worden voorbehouden. De 
instructie voor den directeur van den post
chèque- en girodienst wordt, op voordracht 
van den Directeur-Generaal, vastgesteld door 
den Minister. Bij afwezigheid of ontsten
tenis wordt de directeur vervangen door den 
onderdirecteur. De instructie voor den direc
teur geldt dan evenzeer voor den onderdirec-
teur. _ 

IV. Artikel Sa wordt gelezen: 
Bestuur van de Rijkspostspaarbank. 

Art. Sa. Onder de bevelen van den Di
recteur-Generaal en onder het algemeen toe
zicht van den Hoofddirecteur van de hoofd
afdeeling Financieele Diensten wordt het be-
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stuur van de R ijkspostspaarbank gevoerd 
door den directeur van de Rijkspostspaar
bank; deze is belast met de regeling en af
doening van alle zaken dien dienst betref
fen de, voor zoover die niet aan hooger auto
riteit zijri of worden voorbehouden. 

De instructie voor den directeur van de 
Rijkspostspaarbank wordt, op voordracht 
van den Directeur-Generaal, vastgesteld door 
den Minister. B ij afwezigheid of ontstentenis 
wordt de directeur vervangen door den on
derdirecteur. De instructie voor <len directeur 
geldt dan evenzeer voor den onderdirecteur. 

V. In den bij het Organiek Besluit PTT 
1928 behoorenden "Staat van · de Rangen" 
wordt onder A. xa in plaats van "Algemeen 
Secretaris der Posterijen, Telegrafie en Tele
fonie" gelezen "Secretaris in algemeenen 
dienst, toegevoegd aan den Directeur-Gene
raal''. 

VI. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 
· Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in · het Staatsblad zal worden ge
plaast. 

Het Loo, den 3den September 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Binnen/. Zaken, .BEEL. 

(Uitgeg. az Sept. z945.) 

S. F 157 

3 Septem5er z945. BESLUIT, houdende 
opheffing van de schorsing van diverse 
besluiten, genomen gedurende den be
zettingstijd en in betrekking staande tot 
het Ministerie van Voedselvoorziening, 
Landbouw en"..Visscherij. 

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

Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening 
van n Juli 1945, No. 3056 A.Z., Rijksbureau 
voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd; 

Overwegende, dat de belangen van den 
Staat vorderenr dat de na te Jnelden beslui
ten· voorloopig gehandhaafd blijven en ten 
aanzien van de bij of krachtens de hieronder 
te vermelden regeljngen aan verschillende 
organen en instanties toegekende bevoegd
heden wordt afgeweken van de regeling, 
welke is neergelegd in artikel 6, lid 1, van 
het Besluit bezettingsmaatregelen; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
24 Juli 1945, no. 6); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 Augustus 1:945, 
no. 4846 A.Z., Rijksbureau voor de Voedsel
voorziening in Oorlogstijd; 

Gelet op de artikelen 15, 18 en 28 van het 
Besluit bezettingsmaatregelen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Artikel x. 
De hieronder vermelde bezettingsregelin

gen treden, voor zoover zij krachtens artikel 
15 van het Besluit bezettingsmaatregelen 
voorloopig waren geschorst, wederom in wer-
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king en worden geacht te zijn gehandhaafde 
bezettingsregelingen: 

I. het Afvallenbesluit 1940 I (Afvallen 
van levensmiddelen, enz.) (Neder/andsche 
Staatscourant van 22 Octciber 1940, no. 206), 
zooals dit is gewijzigd bij besluit van 25 Juli 
1941, no. 17462, Rijksbureau voor de Voed
selvoorziening in Oorlogstijd, afdeeling Al
gemeene Zaken, (Nederlandsche Staatscou
rant no. 121), bij besluit van 8 Juni 1942, 
no. 15152, Rijksbureau voor de Voedselvoor
ziening in Oorlogstijd, afdeeling Algemeene 
Zaken, (Nederlandsche Staatscourant no. 
108), bij besluit van II Juni 1943, no. 7244, 
Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in 
Oorlogstijd, afdeeling Algemeene · Zaken, 
(Nederlandsche Staatscourant no. n2), bij 
besluit van 4 Januari 1944, no. 19353, Rijks
bureau voor de Voedselvoorziening in Oor
logstijd, afdeeling Algemeene Zaken, (Ne
derlandsche Staatscourant no. 3) en bij be
sluit van 23 Juni 1944, no. 6453, Rijksbu
reau voor de Voedselvoorziening in Oorlogs
tijd, afdeeling Algemeene Zaken, (Neder
Jandsche Staatscourant no. 123), met dien 
verstande, dat in artikel 8, lid 4, in plaats 
van "de economische rechter" wordt gelezen 
,,de politierechter"; 

2. het Bedrijfsvergunningenbesluit 1941, 
Uitvoeringsbeschikking Voedselvoorziening 
(Nederlandsche Staatscourant van 12 Augus
tus 1941, no. 155); 

3. het Besluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Landbouw en 
Visscherij van 24 October 1941, no. 32701, 
Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in 
Oorlogstijd; afdeeling Algemeene Zaken (Ne
derlandsche Staatscourant van 24 en 25 Oc
tober 1941, no. 208); 

4. het B esluit reservemateriaal V.V.O. 
(Nederlandsche Staatscourant van 3 Decem
ber 1941, no. 236), zooals dit is gewijzigd bij 
besluit van Maart 1943, no. 4651, Rijks
bureau voor de Voedselvoorziening in Oor
logstijd, afdeeling Algemeene Zaken (Neder
Jandsche Staatscourant no. 44), met dien ver
stande, dat artikel 6 als volgt wordt gelezen: 

,,Voor de toepassing van het Besluit be
rechting economische delicten en het Besluit 
tuchtrechtspraak Voedselvoorziening, wor
den de in dit besluit vervatte voorschriften 
beschouwd als voorschriften, bedoeld in ar
tikel 1, lid 1, sub 6, van het Besluit berech
ting economische delicten, respectievelijk 
voorschriften, bedoeld in den aanhef van ar
tikel 1, onder 3, van het Besluit tuchtrecht
s ak voedselvoorzienin~"; 

5. het Persdraadbesluit voor de Voedsel
voorziening in Oorlogstijd, (Nederlandsche 
Staatscourant van 12 Mei 1942, no. 91), zoo
als dit is gewijzigd bij besluit van 12 Augus
tus 1942, no. 16972, Rijksbureau voor de 
Voedselvoorziening in Oorlogstijd, afdeeling 
Algemeene Zaken (Nederlandsche Staats
courant no. 155) , bij besluit van 1 Februari 
1944, no. 3350, }?ijksbureau voor de Voedsel
voorziening in Oorlogstijd, afdeeling Alge
meene Zaken (Nederlandsche Staatscourant 
no. 21) •en bij besluit van 7 Juli 1943, 1;0. 
10857, Rijksbureau voor de Voedselvoorz1e-
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ning in Oorlogstijd, afdeeling Algemeene 
Zaken (Neder/andsche Staatscourant no. 
129), met dien verstande, dat artikel 9 als 
volgt wordt gelezen: 

,,Voor de toepasing van het Besluit be
rechting economische delicten en het Besluit 
tuchtrechtspraak Voedselvoorziening worden 
de in dit besluit vervatte voorschriften be
schouwd als voorscliriften, bedoeld in artikel 
1, lid 1, sub 6, van het Besluit berechting 
economische delicten, respectievelijk voor
schriften, bedoeld in den aanhef van artikel 
1, onder 3, van het Besluit tuchtrechtspraak 
voedselvoorziening."; 

6. het besluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Landbouw en 
Visscherij van 6 Juli 1942, no. 19754, Rijks
bureau voor de Vo ·dselvoorziening in Oor
logstijd, afdeeling Algemeene Zaken (Neder
Jandsche Staatscourant van 6 Juli 1942, no. 
130); 

7. het -besluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Landbouw en 
Visscherij van 27 November 1942, no. 34602 , 
Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in 
Oorlogstijd, afdeeling Algemeene Zaken 
(Nederlandsche Staatscourant van 27 No
vember 1942, no. 232); -

8. het besluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Landbouw en 
Visscherij van 30 Juli 1943, no. 9473, Rijks
bureau voor de Voedselvoorziening in Oor
logstijd, afdeeling Algemeene Zaken (Neder
landsche Staatscourant van 30 Juli 1943, no. 
146); 

9. het Ontruimingsbesluit Voedselvoor
ziening in Oorlogstijd 1944 (Nederlandsche 
Staatscourant van 7 Februari 1944, no. 26), 
zooals dit is gewijzigd bij besluit van 21 Fe
bruari 1944, no. 2630, Rijksbureau voor de 
Voedselvoorziening in Oorlogstijd, afd~eling 
Algemeene Zaken (Nederlandsche Staats
courant no. 36), bij besluit van 30 Maart 
1943, no. n56, Rijksbureau voor de Voedsel
voorziening in Oorlogstijd, afdeeling Alge
meene Zaken, (Nederlandsche Staatscourant 
no. 93), bij besluit van 17 April 1944, no. 
4661, Rijksbureau voor de Voedselvoorzie
ning in Oorlogstijd, afdeeling Algemeene Za
ken, (Nederlandsche Staatscourant no. 93) 
en bij besluit van 9 Mei 1944, no. 5710, af
deeling Algemeene Zaken, (Nederlandsche 
Staatscourant no. g1), met dien verstande, 
dat artikel 6 als volgt wordt gelezen: 

,,Voor de toepassing van het Besluit be
rechting economische delicten en het Besluit 
tuchtrechtspraak voedselvoorziening w n 
de in dit besluit vervatte voorschriften e
schouwd als voorschriften, bedoeld in artikel 
1, lid 1, sub 6, van het Besluit berechting 
economische delicten, respectieveleijk voor
schriften, bedoeld in den aanhef van artikel 
1, sub 3, van het Besluit tuchtrechtspraak 
voedselvoorziening.". 

Artikel 2. 

In afwijking van het bepaalde in artikel 6, 
lid 1, van het Besluit bezettingsmaatregelen 
wordt, waar in de Landbouw-Crisiswet 1933, 
de Distributiewet 1939, het Voedselvoorzie- , 
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ningsbesluit en het Organisatiebesluit Voed
selvoorziening 1941 of in eenige krachtens 
deze wetten of besluiten getroffen regeling 
of in eenige in artikel 1 genoemde bezettings
regeling wordt gesproken van of bevoegd
heden worden toegekend aan eenig ander 
orgaan of eenige andere instantie dan een 
SecretarisGeneraal van een Departement 
van algemeen bestuur, dan wel den Gemach
tigde voor de Prijzen, wederom verwezen 
naar, worden onderscheidenlijk de bevoegd
heden wederom uitgeoefend door de in de 
betreffende regeling genoemde instantie(s). 

Artikel 3. ' 
Ingetrokken wordt Ons besluit van 20 Juni 

1945, no. 20, (Staatsblad no. F. 101). 

Artikel 4. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

van zijn afkondiging in het Staatsblad. 
Onze Minister van Landbouw, Visscherij 

en Voedselvoorziening is belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en dat in afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 3den September 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van Landb., Visscherij en Voédsel-
voorziening, s. L. MANSHOLT. 

1 (Uitgeg. 2 Oct. 1945.) 
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3 September 1945. BESLUIT, houdende 
oprichting der naamlooze vennootschap 
Maatschappij tot Financiering- van het 
Nationaal Herstel N.V. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op voordracht van Onzen Minister van 

Finançiën van 28 Augustus 1945, Generale 
Thesaurie, afdeeling Economische en Sociale 
Zaken, no. 102; 

Overwegende, dat ten behoeve van den 
steun bij de financiering van het economisch 
herstel de oprichting wenschelijk is van over
heidswege van een nationale herstel finan
cierings maatschappij, die in de credietbe
hoeften, die de particuliere banken niet kun
nen vervullen, zal kunnen voorzien; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1, Onze Minister van Financiën 

wordt gemachtigd om met inachtneming 
van de bepalingen van dit besluit voor en 
namens den S taat der Nederlanden met een 
of meer nader door hem aan te wijzen finan
cieele instellingen of personen, een naam
looze vennootschap op te richten, genaamd 
Maatschappij tot Financiering van het Na
tionaal Herstel N.V., welke t en doel heeft 
het financieren van in het Rijk gevestigde 
natuurlijke- en rechtspersonen, die aldaar 
een bedrijf uitoefenen op het gebied van 
handel, nijverheid, ambacht, bodemèultuur, 
visscherij, verkeer te land, te water en in de 
lucht, mijnbouw, woningbouw of anderszins, 
zulks o.m. ' door middel van het openen van 
ctedieten, het verstrekken van geldleeningen, 
het stellen van borgtochten, het deelnemen 
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in het kapitaal en het verleenen van bemid
deling bij een en ander,-.illes indien en voor 
zoover dit dienstig geacht kan worden voor 
het herstel van de ~!vaart van het Ko
ninkrijk, alsmede deelneming in andere ven- -
nootschappen, vereenigingen en stichtingen 
met een gelijk of aanverwant doel, voorts het 
beheeren van gelden, welke door het Rijk of 
andere openbare lichamen Qestemd zijn of 
worden ter tegemoetkoming in geleden oor
logi;schaden en het voeren van administraties 
betreffende zulke schaden, het uitoefenen 
van financieel toezicht en alles wat met het 
voorgaande in den ruimsten · zin verband 
houdt. 

2, De vennootschap zal gevestigd zijn te 
's-Gravenhage, doch bijkantoren kunnen 
hebben elders in het Rijk, alsmede zoo noo
dig in de Overzeesche Gebiedsdeelen van 
het Koninkrijk. 

3. De vennootschap heeft in de eerste 
plaats het Rijk tot arbeidsveld. Het behoort 
echter mede tot haar taak de bijdrage van 
het Rijk tot het herstel van de welvaart van 
de Overzeesche Gebiedsdeelen van het Ko
ninkrijk te helpen bevorderen. 

4, De Directie der vennootschap bestaat 
uit ten minste twee en ten hoogste vier Di
recteuren, waarvan twee, de President-Di
recteur en de Directeur-Secretaris door Ons 
worden benoemd, geschorst en ontslagen. 
Gedurende een tijdvak van ten hoogste een 
jaar ingaande op den dag van het verlijden 
van de akte van oprichting der vennootschap 
zal de Directie kunnen bestaan uitsluitend 
uit den President-Directeur. 

5, Ten aanzien van de vennootschap blij
ven de voorschriften van de derde Afdeeling 
van Titel III van het eerste Boek van het 
Wetboek van Kooyhandel, welke onvereenig
baar mochten zijn met de bepalingen van dit 
Besluit, in het bijzonder die met betrekking 
tot benoeming, schorsing en ontslag van be
stuurders buiten toepassing. 

6. Het evenredig recht van registratie ter 
zake van plaatsing van aandeelen wordt niet 
geheven voor zoover aandeelen der vennoot
schap bij den Staat of bij andere openbare 

, lichamen worden geplaatst. Bepalingen in 
belastingwetten en -verordeningen, waarbij 
aan aandeelen in de winst en andere rechten 
van den Staat als zooda~ig een vrijstelling 
of andere bijzondere behandeling wordt toe
gekend, zijn mede van toepassing ten aan
zien van de rechten welke den Staat toeko
men als houder van niet overdraagbare aan
deelen in het kapitaal der vennootschap. 

7. Onze Minister van Financiën wordt 
gemachtigd om met inachtneming van de be
palingen van dit Besluit voor en namens den 
Staat der Nederlanden aan aandeelhouders 
der vennootschap een dividen1igarantie te 
verstrekken, alsmede om tegenover derden 
de betaling te garandeeren van rente en af
lossing op door de vennootschap ten haren 
laste aangegane geldleeningen. 

8, Dit Besluit treedt in werking met in
gang van den dag volgende op dien zijner 
afkondiging in het Staatsblad. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
L. & S. 1945 
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de uitvoering van dit Besluit, dat in het 
Staatsblad ~al worden geplaatst. 

Het Loo, den 3den September 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 28 Sept. 1945.) 
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3 September 1945. BESLUIT tot verrui
ming van de mogelijkheid van navorde
ring van belastingen en tot het treffen 
van verdere maatregelen ter bevordering 
van een juiste belastingheffing (Buiten
gewoon Navorderingsbesluit) . 

Wij WILJ-!ELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 1 Augustus 1945, n°. 87, af
deeling Directe Belastingen; 

Overwegende, dat tengevolge van den in
vloed dien de bezetting van het Rijk in 
Europa op de belastingheffing heeft gehad, 
het noodzakelijk is onverwijld de mogelijk
heid tot het instellen van navordering te 
verruimen en verdere maatregelen te nemen, 
welke bevorderlijk zijn voor het alsnog tot de 
juiste bedragen-heffen van belastingen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 Augustus 1945, n°. 5); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Financiën van 29 Augustus 1945, 
n°. II9,•afdeeling Directe Belastingen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. _ 1. Commissarissenbelasting, geblok
keerde-markenbelasting, herkapitalisatiebe
lasting, inkomstenbelasting, ondernemings
belasting, superdividen.dbelasting, vennoot
schapsbelasting, vereveningsheffing, vermo
gensbelastingen, waardevermeerderingsbelas
ting en winstbelasting met betrekking tot de 
belastingjaren en andere tijdvakken, aange
vangen met of na 1 Januari 1941, dividend
belasting, zoomede omzetbelasting en invoer
belasting verschuldigd ingevolge het Besluit 
op de Omzetbelasting 1940 kan tot en met 
31 December 1950 ook dan worden nagevor
derd, indien volgens andere wettelijke bepa
lingen de navorderingstermijn reeds fuocht 
zijn verstreken. Voor de winstbelasting geldt 
het hiervoor bepaalde bovendienvoor het 
eenige of laatste jaar, dat geëindigd is in 
1940 en, indien r Januari 1940 tot een vroe
ger boekjaar behoort, ook voor dit vroegere 
bo.ekjaar. 

2. Onverminderd hetgeen in artikel 9 is 
bepaald, blijven ten aanzien van navorde
ringen waarvoor de termijn ingevolge artikel 
r is verlengd, de gewone wettelijke bepalin
gen van kracht, behoudens dat: 

a. navordering van belasting plaats kan 
vinden in alle gevallen waarin te weinig be
lasting is geheven; 

b. de bij een voorgenomen navordering 
voorgeschreven forma1i tei ten achterwege 
blijven, indien en voor zoover de navordering 
zal geschieden in overeenstemming met een 
aangifte, gedaan op den voet van dit besluit; 

9 
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c. in de gevallen, waarin bezwaren tegen 
een navorderingsaanslag behooren te worden 
ingebracht bij den raad van beroep voor de 
directe belastingen, de inspecteur die den 
aanslag heeft vastgesteld kan toestaan, dat 
een bezwaarschrift bij hem zelf wordt inge
diend als betrof het een gewonen aanslag; 

d. onherroepelijk geworden navorderings
aanslagen openbaar kunnen worden gemaakt 
door of vanwege Onzen Minister van Finan
ciën op door hem te bepalen wijze. 

3. 1. Ten aanzien van natuurlijke perso
nen wordt voor de heffing van de inkomsten
belasting over de belastingjaren 1941 tot en 
met 1945, voor de heffing van de vermogens
belasting voor de belastingjaren 1941 tot en 
met 1946 en voor de heffing van de onderne
mingsbelasting voor de belastingjaren 1942 
tot en met 1946 aangenomen, dat: 

a. de belastingplichtige op 1 Januari 1941 . 
geen ander vermogen bezat dan dat, hetwelk 
bij de Administratie van de belastingen op 
31 December 1942 bekend was, voor zoover 
niet het tegendeel overtuigend wordt aange
toond; 

b . veranderingen in grootte en samenstel
ling van het vermogen, na 1 Januari 1941, 
uitsluitend hebben plaats gevonden in 1942, 
voor 2oover niet overtuigend wordt aange
toond in welk ander jaar de verandering 
heeft plaats gehad; 

c. toeneming van vermogen is ontstaan 
door besparing uit zuiver inkomen in den 
zin van het Besluit op de Inkomstenbelasting 
1941, voor zoover niet het tegendeel over
tuigend wordt aangetoond; 

d. zuiver inkomen, waarover inkomsten
belasting wordt nagevorderd, over een jaar 
waarin de belastingplichtige stellig of1 ver
moedelijk een niet-agrarisch bedrijf heeft 
uitgeoefend, is verkregen als winst van zoo
danig bedrijf, voor zoover niet het tegendeel 
overtuigend wordt aangetoond. 

2. Onze Minister van Financiën stelt re
gelen vast voor het schatten van bezittingen 
en schulden naar den toestand op tijdstippen, 
vallende na 1 Januari 1944, doch vóór 2 
Januari 1946. 

Mede stelt hij regelen vas't voor het bepa
len van de grootte van bedrijfsvermogen naar 
een tijdstip waarop niet geïnventariseerd is. 

3. Op verzoek van den belastingplichtige 
kan door of vanwege Onzen Minister van 
Financiën, onder voorwaarden van finan
cieelen aard, worden toegestaan, dat voor 
het belastingjaar 1940/r941 vennogensbelas
ting en verdedigingsbelasting worden bijbe
taald zonder dat navorderingsaanslagen wor
den opgelegd, doch met dezelfde rechtsgevoL 
gen als had navordering plaats gevonden. 

4. 1. Ten aanzien van lichamen wordt, 
voor de heffing van de winstbelasting, de 
vennootschapsbelasting, de vermogensbelas
ting en de ondernemingsbelasting, aan het 
licht gebracht vermogen geacht als winst te 
zijn verkregen over het jaar waartoe 1 Ja
nuari 1942 behoort, voor zoover niet over
tuîgend wordt aangetoond~ over welk ander 
,aar het is verkregen. 

2. Waardeeringen bij het begin van het 
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jaar waartoe 1 Januari 1940 behoort worden 
geacht juist te zijn geweest, tenzij door of 
vanwege Onzen Minister van Financiën, on
der voorwaarden van fiscalen aard, wordt 
toegestaan, deze waardeeringen te herzien 
met hetzelfde rechtsgevolg als waren zij bij 
de heffing van de winstbelasting onherroe
pelijk komen vast te staan. 

5. 1. Ter bevordering van het alsnog tot 
de juiste bedragen heffen van belastingen 
kan tot een door Onzen Minister van Finan
ciën te bepalen dag, welke niet voor alle dee
len van ,het land gelijk behoeft te zijn en 
welke niet later mag vallen dan 1 April 1946, 
ieder inspecteur der belastingen, door middel 
van het uitreiken van een buitengewoon aan
giftebiljet, een ieder uitnoodigen tot het doen 
van aangiften of nadere aangiften. 

2. Een verzoek om uitreiking van een 
buitengewoon aangiftebiljet dient bij een in
specteur der belastingen te worden gedaan 
door of namens een ieder, van wien belasting 
zou kunnen worden nagevorderq op den voet 
van de artikelen 1 en 2. Het verzoek dient te 
worden gedaan binnen veertien dagen na den 
ingevolge het eerste lid bepaalden dag. 

6. 1. Het buitengewoon aangiftebiljet kan 
worden uitgereikt, hetzij aan den belasting- _ 
plichtige zelven, hetzij aan een of meer van 
de personen, genoemd in het tweede lid van 
dit artikel, hetzij aan den belastingplichtige 
zelven te zamen met een of meer van die 
personen. 

2. De verplichting tot het doen van het 
verzoek, bedoeld in art. 5, tweede lid, rust: 

a. indien het een minderjarige of een on
der· curateele gestelde betreft, op zijn wette
lijken vertegenwoordigerJ of diens gemach
tigde; heeft de minderjarige zelfstandigen 
arbeid verricht, dan rust de verplichting 
mede op cr'ezen; 
· b. indien. het een belastingplichtige be
treft, wiens vermogen geheel of ten deele 
onder beheer is gesteld, mede op den behe·er
der ; 

c. indien het een overledene betreft, op 
de erfgenamen, den executeur-testamentair 
en den bewindvoerder over de nalaten~chap; 

d. indien het een rechtspersoon, dan wel 
een vereeniging zonder rechtspersoonlijkheid 
betreft, op de tegenwoordige bestuurders of 
vereffenaars, dan wel op de voormalige be
stuurders of vereffenaars aan wier toedoen 
of nalatigheid het geheven zijn van te weinig 
belasting mede kan worden toegeschreven; 

e. indien het een commanditaire vennoot
schap op aandeelen betreft, op de beheerende 
vennooten; 

f. indien het een buitenlandsch belasting
plichtige betreft, op zijn hier te lande wonen
nen of werkenden gemachtigde. 

3: Komt een van de in het vorige lid on
der c genoemde personen de verplichting na, 
dan zijn de overigen daarvan ontslagen. Komt 
een van de onder d genoemde tegenwoordige 
bestuurders of vereffenaars de verplichting 
na, dan zijn de overige tegenwoordige be
stuurders of vereffenaars ervan ontheven. 

7. 1. Onze Minister van Financiën stelt 
het formulier voor het buitengewone aan-
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giftebiljet of voor de buitengewone aangifte
biljetten vast en regelt voorts alles wat hem 
met betrekking tot het doen van de aangifte 
wenschelijk voorkomt. 

2. Het buitengewone aangiftebiljet kan 
tevens worden dienstbaar gemaakt aan het 
inwinnen van gegevens, welke voor een goede 
uitvoering van bestaande of toekomstige wet
telijke bepalingen op het gebied van belas
tingen noodig of van nut kunnen zijn. 

8. Ieder wien, voor hemzelf of voor een 
ander, een buitengewoon aangiftebiljet is 
uitgereikt, is gehouden, dat biljet duidelijk, 
stellig en zonder voorbehoud, naar waarheid 
in te vullen of te doen invullen en te onder
teekenen. 

9. r. De wettelijke verhooging, in geval 
van navordering voor de onderscheidene be
lastingen voorzien, blijft buiten toepassing, 
indien en voor zoover ten volle voldaan is 
aan de verplichtingen, opgelegd bij of krach
tens dit besluit. Als vergoeding voor rente
verlies en kosten is alsdan verschuldigd een 

' bedrag van ro ten honderd van de te weinig 
geheven belasting, op welke vergoeding de 
wettelijke bepalingen betreffende verschul
digde verhooging van belasting toepasselijk 
zijn. 

2. Bij het ten volle nakomen van de ver
plichting tot het doen van aangifte op een 
buitengewoon aangiftebiljet treedt straffe
loosheid in, ter zake van vóór het in werking 
treden van dit besluit begane overtredingen 
van bepalingen in zake de in het ingeleverde 
buitengewone aangiftebiljet genoemde belas
tingen. 

10. r. Een ieder is gehouden, aan iederen 
inspecteur der belastingen, aan iederen in
specteur der accijnzen, aan ieder ambtenaar 
van 's Rijks belastingdienst, die in het bij
zonder met het onderzoeken van boeken en 
andere bescheiden is belast en aan iederen 
door Onzen Minister van Financiën daartoe 
aangewezen anderen ambtenaar van 's Rijks 
belastingdienst, de gegevens te verstrekken 
- en wel duidelijk en naar waarheid - welke 
van hem ten behoeve van de uitvoering van 
d\! besluit of ten behoeve van de heffing van 
eenige Rijksbelasting worden gevorderd. 

2. De gegevens dienen te worden ver
strekt, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, 
hetzij door het verleenen van inzage van boe
ken en andere bescheiden, ter keuze van den
gene die het verstrekken van de gegevens 
vordert, en binnen den door dezen bepaalden 
termijn. 

3. Hij wien inzage van boeken en andere 
bescheiden is gevraagd, wordt geacht die in 
zijn bezit te hebben gehad, tenzij het tegen
deel aannemelijk is. 

4. Voor een weigering om te volt!oen aan 
een in dit artikel opgelegde verplichting kan 
niemand zich met vrucht beroepen op de om
standigheid, dat hij uit eenigerlei hoofde tot 
geheimhouding is verplicht, zelfs niet indien 
deze verplichting hem bij een wettelijke be
paling is opgelegd. 

5. De bloed- en aanverwanten in de rech
te lijn, die in de zijlijn tot den derden graad 
ingesloten, alsmede de echtgenoot en de vroe-
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gere echtgenoot van den persoon te wiens 
aanzien de gegevens zijn verlangd, kunnen 
zich van het verstrekken van gegevens ver-
schoonen. 

1 
11. r. Onze Minister van Financiën is 

bevoegd, aan een ieder de verplichting op te 
leggen, naar den toestand op één of twee door 
dien Minister te bepalen tijdstippen: 

a. een inventaris op te maken van alle 
betaalmiddelen en roerende goederen welke 
hij van anderen onder zich heeft; 

b. een inventaris op te maken van al zijn 
roerend vermogen en van al zijn schulden -
voorwaardelijke rechten en verplichtingen in
begrepen - met dien verstande, dat licha
melijke goederen, behoorende tot een bedrijf 
of een zelfstandig uitgeoefend beroep niet in 
de inventarisatie worden begrepen, indien 
het een of meer natuurlijke personen of licha
men betreft, die regelmatig boekhouden en 
geregeld jaarlijksche afsluitingen maken wel
ke gepaard gaan met een inventarisatie. 

2. Een ieder is verplicht, boeken en an
dere bescheiden, welke hij onder zich heeft 
en welke voor de uitvoering van dit besluit 
en de daarop rustende bepalingen van belang 
kunnen zijn, zorgvuldig te bewaren .• 

3. De inspecteurs der belastingen zijn 
echter bevoegd toestemming te geven tot de 
vernietiging, de overdracht of de afgifte van 
zoodanige boeken of andere bescheiden. 
· 12. Indien de aangeslagene, zijn erflater 
of zijn vertegenwoordigers nalatig zijn ge
weest in het naleven van verplichtingqn, op
gelegd bij of krachtens dit besluit, wordt de 
aanslag gehandhaafd, indien en voor zoover 
niet blijkt dat hij onjuist is. • 

13. Onze Minister van Financiën is be
voegd: 

a. voorschriften uit te vaardigen ter uit
voering van dit besluit; 

b. 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. 
- 14. r. Hij die: 

a. volgens dit besluit verplicht zijnde tot 
het aanvragen van een buitengewoon aan
giftebiljet, opzettelijk die verplichting niet 
naleeft; 

b. opzettelijk een onjuiste of onvolledige 
aangifte doet; 

c. aan een ambtenaar, een niet-ambtelijke 
deskundige of den raad van beroep, bij de 
vervulling van zijn taak ter uitvoering van 
dit besluit of daarop gegron'de bepalingen, 
opzettelijk valsche of vervalschte boeken of 
andere bescheiden ter inzage verstrekt dan 
wel op andere wijze onjuiste of onvolledige 
gegevens verstrekt; 

wordt gestraft, hetzij met gevangenisstraf 
van ten hoogste vier jaren en met geldboete 
van ten hoogste twintigduizend gulden - of, 
indien dit hooger is, het bedrag van de ont
doken belasting - hetzij met een van beide 
voormelde straffen. 

2. Wanneer een veroordeeling krachtens 
het eerste lid onherroepelijk is geworden, 
wordt de te weinig geheven belasting, ook na 
het verstrijken van den ingevolge artikel r 
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verlengden termijn, nagevorderd zonder voor -
áfgaande formaliteiten. 

15. Hij die niet voldoet aan een verplich
ting, opgelegd bij Rf krachtens dit besluit, 
wordt gestraft met liechtenis van ten hoogste 
zes maanden of geldboete van ten hoogste 
vierduizend gulden. 

16. r. Indien bij dit besluit strafbaar ge
stelde feiten worden begaan door of vanwege 
een rechtspersoon, wordt de strafvervolging 
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 bui
ten zijn toedoen of zijn medeweten is begaan. 

17, De bij artikel r4 strafbaar gestelde 
feiten worden als misdrijf, het bij het artikel 
rs strafbaar gestelde feit als overtreding be
schouwd. 

18, r. Met het opsporen van de bij dit 
besluit strafbaar gestelde feiten zijn mede 
belast de ambtenaren van 's Rijks belasting
dienst. 

2. Het proces-verbaal, opgemaakt ter 
zake van een feit, strafbaar volgens artikel 
r5, wordt den bekeurde in afschrift mede
gedeeld .. 

19. r. Het feit, strafbaar volgens artikel 
r5, wordt vanwege Onzen Minister van Fi
nanciën vervolgd op de wijze vermeld in den 
zesden titel van het vierde boek van het WeL 
boek van Strafvordering. 

2. De verdachte kan door of vanwege 
Onzen Minister van Financiën tot transactie 
worden toegelaten. 

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

2. Het wordt aangehaald als "Buitenge
woon Navorderingsbesluit". 

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

. Het Loo, den 3den September r945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. II September z945.) 
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3 September z945. BESLUIT, houdende 
vaststelling van het Besluit Zuivering 
bedrijfsleven. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van den Voorzitter van 

den Raad van Ministers, tevens belast met 
de atgemeene oorlogvoering van het Ko
ninkrijk en vari Onze Ministers van Buiten
landsche Zaken, van Oorlog; van Marine, 
van Overzeesche Gebiedsdeelen, van Justi
tie, :van Binnenlandsche Zaken, van Finan
ciën, van Handel en Nijverheid, van Land
bouw, Visscherij en Voedselvoorziening, van 
Scheepvaart, _ van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, van Sociale Zaken, van 
Openbare Werken en van Verkeer en Ener-
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gie, alsmede van Onzen Minister zonder Por
tefeuille van 27 Juli r945, no. 6440 J.Z.; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is het 
bedrijfsleven zoo spoedig mogelijk te zuive
ren van onvaderlandsche elementen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 Augustus r945, no. r); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde . Ministers van r7 Augustus r945, 
no. 878g J.Z.; 

Hebben go,edgevonden en verstaan: 

TITEL I. 

AJgemeene bepaling. 

Artikel 1. Dit besluit verstaat onder: 
,,Onze Ministers": de Ministers van Han

del en Nijverheid, van Landbouw, Visscherij 
en Voedselvoorziening, vari Financiën, van 
Openbare Werken, van Scheepvaart en van 
Verkeer en Energie. 

TITEL II. 

Van de ontzetting van rechten. 

2. r . Hij die opzettelijk of door zijn 
schuld gedurende de vijandelijkheden in, of 
tijdens de vijandelijke bezetting van, het Rijk 
in Europa in een leidende functie in een on
derneming den vijand hulp heeft verleend, 
den Staat tegenover den vijand heeft bena
deeld, dan wel met gebruikmaking van recht
streekschen of middellijken vijandelijken in
vloed een Nederlandsch belang heeft ge
schaad, kan worden ontzet van het recht een 
leidende functie uit te oefenen: 

a . in de bedoelde onderneming; 
b. in eenige onderneming in een of meer 

door de zuiveriJ!gsraden of den centralen 
zuiveringsraad aan te wijzen takken van be
drijf; 

c. in eenigè onderneming in welken tak 
van bedrijf ook. 

2. Geen ontzetting heeft plaats van hem, 
die. een feit , als in het voorgaande lid om
schreven, heeft begaan uit noodzaak of met 
het oogmerk en in de redelijke veronderstel
ling, daardoor uiteindelijk het Nederlandsch 
belang te dienen . 

. l• De organen, genoemd in artikel 3, 
kunnen bij het opleggen van een maatregel, 
als bedoeld in het eerste lid, bepalen, welke 
functies als leidend zijn aan te merken. 

4. De duur der ontzetting wordt bepaald 
op ten hoogste tien jaren. 

5. De ontzetting van-e.en recht overeen
komstig het bepa~lde in het eerste lid wordt 
voor de toepassing van artikel r95 van het 
Wetboek van Strafrecht met ontzetting bij 
rechtelijke uitspraak gelijkgesteld. 

6. Z~odanige ontzettipg levert voor de 
wederpartij bij een arbeidsovereenkomst 
steeds een dringende reden op tot beëindi
ging van de dienstbetrekking. 

7. Zoodanige ontzetting heeft ten aan
zien van de beëindiging van een maatschap 
of vennootschap dezelfde rechtsgevolgen, 
alsof de ontzette ware onder curateele ge
steld. 
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TITEL III. 

Van de organen tot zuivering van het 
bedrij_fsleven. 

3. Omtrent de oplegging van een maat
regel, als bedóeld in artikel 2, wordt overeen
komstig de bepalingen van dit besluit beslist 
door zuiveringsraden en een centralen zuive
ringsraad voor het bedrijfsleven. 

4. 1. Onze Ministers stellen, ieder voor 
zoover hem aangaat, na overleg met Onze 
Minister van Justitie, in bepaalde plaatsen 
zuiveringsraden in. De instelling geschiedt 
voor een daarbij functioneel en zoo noodig 
ook regionaal te bepalen deel van het be-
drijfsleven. . 

2 . De voorzitter van den centralen zuive
ringsraad kan gelasten, dat een bepaalde zaak 
door twee of meer zuiveringsraden gezaclen
lijk wordt behandeld en beslist. 

_5. 1. Een zuiveringsraad is samengesteld 
uit - een voorzitter, een of meer plaatsver
vangende voorzitters, benevens een aantal 
leden en plaatsvervangende leden. 

2. De voorzitter ' en de leden worden 
evenals hun plaatsvervangers door Onzen be
trokken Minister, na overleg met Onzen Mi
nister van Justitie, telkens tot het einde van 
een loopend of van een eerstvolgenêl kalen
derjaar benoemd en kunnen tusschentijds al
leen op eigen verzoek of om dringende rede
nen op dezelfde wijze worden qntslagen. 

6. 1. Tot voorzitter, plaatsvervangend 
voorzitter, lid of plaatsvervangend lid van 
een zuiveringsraad kunnen alleen worden 
benoemd Nederlandsche onderdanen; zij 
moeten ingezetenen van het Koninkrijk zijn 
en dev vollen ouderdom van vijf en twinti~ 
jaren hebben bereikt. 

2. De voorzitter en zijn plaatsvervangers 
moeten aan een Rijksuniversiteit of d'aar
mede gelijkgestelde inrichting van hooger 
onderwijs binnen het Koninkrijk hebben ver
kregen: 

hetzij de hoedanigheid van meester in de 
rechten; 

hetzii den graad van doctor in de rechts
wetenschap; 

hetzij den graad van doctor in de rechts
geleerdheid, 
mits deze graad of deze hoedanigheid verkre
gen is op grond van het afleggen van een 
examen in het Nederlandsch burgerlijk- en 
handelsrecht, staatsrecht en strafrecht. 

7. 1. De zuiveringsraden beraadslagen en 
beslissen met een voorzitter en twee leden. 
Er wordt beslist bij meerderheid van stem
men in tegenwoordigheid van den secretaris. 

2. Voor de behandeling van eeri zaak door 
den zuiveringsraad kiest de voor,;,:itter of een 
door hem aangewezen plaatsvervanger, met 
inachtneming van de hem ter zake door den
gene Onzer Ministers, wien het aangaat, in 
overleg met Onzen Minister van Justitie, te 
geven richtlijnen, twee leden of plaatsver
vangende leden. 

3 . • De voorzitter of plaatsvervangende 
voorzitter, die van een zaak kennis neemt, 
mag geen functie bekleeden in den tak van 
bedrijf, waartoe de onderneming behoort, 
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waarin de in artikel 2 bedoelde feiten zijn 
begaan. 

8. 1. Indien de voorzitter van den cen
tralen zuiveringsraad een last geeft,' als be
doeld in artikel 4, tweede lid, wijst hij uit de
betrokken zuiveringsraden een voorzitter of 
plaatsvervangend voorzitter, alsmede twee 
leden of plaatsvervangende leden aan, die te
zamen een commissie vormen, welke met de 
behandeling en beslissing der zaak is belast. 

2. Artikel 7, derde lid, ia van overeen
komstige toepassing. 

3. De _ voorzitter van den centralen zui
veringsraad wijst een secretaris of adjunct
secretaris van een der betrokken zuiverings
raden aan om in de zaak als secretaris op te 
treden. 

4. Het in de Titels V en VI ten aanzien 
van een zuiveringsraad bepaalde is op eerr 
commissie, als bedoeld in het eerste lid, van 
overeenkomstige .toepassing. 

9. 1_. De centrale zuiveringsraad heeft 
zijn zetel te _'s-Gravenhage. 

2. Hij is samengesteld uit een voorzit
ter, een of meer plaatsvervangende voorzit
ters en een aantal leden en plaatsvervangen
de leden, die door Onze Ministers gezamen
lijk, in overleg met Onzen Minister van Ju
stitie, worden benoemd en ontslagen. 

3. Ten aanzien van de benoeming en het 
ontslag van den voorzittc;_r en zijn plaatsver
vangers, zoomede van de leden en plaatsver
vangende leden, vinden artikel 5, tweede lid, 
en artikel 6-.pveretlllkomstige toepassing, met 
dien verstande, dat niémand tegelijkertijd 
voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, lid 
of plaatsvervangend lid van den centralen 
zuiveringsraaa en van een zuiveringsraad 
kan zijn. 

10. 1. De centrale zuiveringsraad beslist 
met een voorzitter en vier leden. Er wordt 
beslist bij meerderheid- van stemmen. 

2. Voor de behandeling van een zaak door 
den centralen zuiveringsraad kiest de voor
zitter of een door hem aangewezen plaats
vervanger, met inachtneming van de hem 
ter zake door Onze Ministers, in overleg met 
Onzen Minister van Justitie, te geven richt
lijnen, vier leden of plaatsvervangende leden. 

3. Artikel 7, derde lid, is van overeen
komstige toepassing. 

11. 1. Bij den centralen zuiveringsraad en 
bij elk der zuiveringssraden worden tot we
deropzeggens toe ee_n secretaris en, zoo noo
dig, · een of meer adjunct-secretarissen als 
diens plaatsvervangers benoemd. De benoe
ming en het ontslag van den secretaris èn de 
adjunct-secretarissen van den centralen zui
veringsraad geschieden door Onzen Minister 
van Justitie, de benoeming en het ontslag 
van de secretarissen en adjunct-secretarissen 
der zuiveringsraden door Onzen betrokken 
Minister · na o'.(erleg met Onzen Minister van 
Justitie. 

2. Overigens vindt ten aanzien van de 
benoeming van de secretarissen artikel 6, 
eerste en tweede lid, en ten aanzien van de 
benoeming van de adjunct-secretarissen ar
tikel 6, eerste lid, overeenkomstige toepas
sing. 
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12, 1. Alvorens in bediening te treden, 
leggen de voorzitters, plaatsvervangende 
voorzitters, leden, plaatsvervangende leden, 
secretarissen en adjunct-secretarissen bij den 
centralen zuiveringsraad en bij de zuiverings-

• raden, elk naar de wijze zijner godsdienstige 
gezindheid, den eed (belofte) af, dat zij hun 
taak naar plicht en geweten, nauwgezet, on
partijdig en als goede vaderlanders zullen 
vervullen. 

, 2. Deze eed (belofte) wordt door den 
voorzitter van den centralen zuiveringsraad 
afgelegd in handen van Onzen Minister ·van 
Justitie, door de voorzitters der zuiverings
raden in handen van Onzen betrokken Mi
nister. De plaatsvervangende voorzitters, de 
leden, de plaatsvervangende leden, de secre
tarissen en de adjunct-secretarissen leggen 
den eed (belofte) af in handen van den voor
zitter van hun college. 

3. Van de eedsaflegging wordt proces
verbaal opgemaakt. 

13. 1. Van elk onderzoek door den centra_ 
Jen zuiveringsraad en de zuiveringsraden 
wordt proces-verbaal opgemaakt. 

2. Ten aanzien van deze processen-ver
baal vindt het bepaalde in artikel 25 van h"et 
Wetboek van Strafvordering en ten aanzien 
van alle beslissingen van den centralen zui
veringsraad en van de zuiveringsraden het 
bepaalde in artikel 22 van dat Wetboek over
eenkomstige toepassing. 

3. Insgelijks is van overeenkomstige toe
passing het bepaalde in de artikelen 22 en 
24 tot en met 28 der Wet op de Rechterlijke 
Organisatie en het Beleid der Justitie. 

14. De zittingen van de zuiveringsraden 
zijn openbaar, tenzij de raden om gewichtige, 
in het proces-verbaal der zitting te vermel
den, redenen bevelen, dat de behandeling 
van een zaak geheel of gedeeltelijk met ge
slöten deuren zal plaatss vinden. 

15. Omtrent de aan de voorzitters, plaats
vervangende voorzitters, leden, plaatsver-

\ vangende leden, secretarissen en adjunct
secretarissen van den centralen zuiverings
raad en van de zuiveringsraden ter zake van 
hun werkzaamheden toe te kennen vergoe
dingen worden door Onzen Minister van 
Justitie nadere regelen vastgesteld. 

TITEL IV. 

Van het aanhangig rnaken van de zaak. 

16, x. De zuiveringsraden stellen naar het 
bestaan van gronden voor een ontzetting van 
rechten, als bedoeld in artikel 2, een onder
zoek in: 

a. op aangifte; r 

b. eigener beweging; 
c. op aanwijzing van dengene Onzer Mi

nisters, wien het aangaat. 
2. De voorzitter van den centralen zui

veringsraad is bevoegd hun de noodige aan
wijzingen te geven ten einde te verzekeren, 
dat de zaken worden behandeld door de zui
veringsraden, die daarvoor uit hoofde yan 
den aard en de plaats van vestiging der on
derneming, waarin de in artikel 2, eerste lid, 
genoemde feiten zijn begaan, naar zijn mee-
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ning het meest in aanmerking komen. 
17. x. Een ieder, die kennis draagt of ge

gronde reden heeft om te vermoeden, dat een 
persoon zich gedurende de vijandelijkheden 
in, of tijdens de vijandelijke bezetting van, 
het Rijk in Europà heeft gedragen op een 
wijze, welke tot ontzetting van rechten over
eenkomstig het bepaalde in artikel 2 aanlei
ding kan geven, is bevoegd daarvan aangifte 
te doen. 

2. Openbare colleges en ambtenaren -
de zuiveringsraden, hun voorzitters, plaats
vervangende voorzitters, leden, plaatsver
vangende leden, secretarissen en adjunct-se
cretarissen daaronder begrepen -, die van 
een zoodanige gedraging in de uitoefening 
van hun bediening kennis hebben gekregen 
of krijgen, zijn verplicht daarvan onverwijld 
aangifte te doen en de op de zaak betrekke
lijke stukken daarbij over te leggen. De open
bare colleges en ambtenaren zijn tot aangifte 
niet verplicht, indien de te hunner kennis ge
komen of komende gedraging tevens oplevert 
een strafbaar feit, waarvan de kennisneming 
aan de Bijzondere Gerechtshoven behoort, 
en zij te dier zake reeds overeenkomstig het 
bepaalde in het Besluit Buitengewone 
Rechtspleging aangifte hebben gedaan of 
hetzij met de -berechting, hetzij anders dan 
als procureur-fiscaal, met de opsporing van 
dat feit zijn belast. In dat geval geschiedt de 
aangifte door den procureur-fiscaal. 

3. Hij die een aangifte doet, als bedoeld 
in dit artikel, wetende, dat de beschuldigde 
zich niet op de aangegeven wijze heeft ge
dragen, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste een jaar. Hét feit wordt be
schouwd als een misdrijf. 

18. x. De aangifte wordt rpondeling of 
schriftelijk ~edaan aan een zuiveringsraad of 
aan den centralen zuiveringsraad, hetzij door 
den aangever in persoon, hetzij door een an
der, daartoe door hem van een bijzondere 
schriftelijke volmacht voorzien. Het bepaal
de in artikel 163, tweede tot en met vierde 
lid, van het Wetboek van Strafvordering is 
van overeenkomstige toepassing. 

2. Nadat drie maanden sedert het in wer
king treden van dit besluit zijn verstreken, 
kunnen geen aangiften meer worden gedaan. 

TITEL V. 

Van eenige bevoegdheden der zuiverings
raden. 

19. x. De ztfiveringsraad kan getuigen en 
deskundigen oproepen en hooren of, tijdens 
een voorbereidend onderzoek, door den voor
zitter, een lid, of den secretaris doen hooren. 

2. De oproeping geschiedt bij aangetee
kend schrijven. 

20. x. Ieder, die door den zuiveringsraad 
als getuige of als deskundige is opgeroepen, 
is verplicht aan die oproeping gevolg te ge
ven en getuigenis af te leggen of zijn diensten 
als deskundige te verleenen, een en ander 
behoudens geldige reden van verschooning 
in de gevallen, vermeld in de artikelen 2 1 7-
219 van het Wetboek van Strafvordering. 
De getuigen of deskundigen, die niet ver-
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schijnen, kunnen op bevel van den zuive
ringsraad worden voorgeleid. 

·2. Getuigen of deskundigen kunnen, mits 
zij den leeftijd van zestien jaren hebben be
reikt, onder eede w·orden geboord op de wijze, 
als bepaald in de wetten van I7 Juli I9II 
(Staatsblad no. 2IS) en van 28 April I9I6 
(Staatsblad no. 174). Indien een getuige of 
deskundige onder eede wordt verhoord, wordt 
de getuige beëedigd, dat hij de geheele waar
heid en niets dan de waarheid zal zeggen, en 
de deskundige, dat hij zijn taak naar zijn ge
weten zal vervullen. 

3. Aan getuigen en deskundigen, ver
schenen tot het afleggen van getuigenis of 
tot het geven van inlichtingen, kan door den 
zuiveringsraad ten laste van· 's Rijks kas een 
door hem te schatten vergoeding worden toe
gekend, overeenkomstig de bepalingen van 
de wet van 18 April 1874 (Staatsblad n°. 
66) tot vaststelling der tarieven van geî 
rechtskosten in strafzaken, waarvan de ge-
wone rechter kennis neemt. • 

21. De zuiveringsraad is te allen tijde J;>e
voegd, voor zoover het belang van het onder
zoek dit vordert, tot 'kennisneming en tot het 
bekomen van kosteloos afschrift van alle 
processtukken, welke bij eenig Nederlandsch 
gerecht of openbaar ministerie, een Tribu
naal d,m wel bij een anderen zuiveringsraad 
berusten. 

22. 1. De zuiveringsraad is bevoegd door 
tusschenkomst van den procureur-generaal 
bij het gerechtshof of van den offici~r van 
justitie aan de politie een onderzoek op te 
dragen en bevelen te geven. 

2. De procureur-generaal en de officier 
van justitie verleenen aan den zuiveringsraad 
de noodige medewerking. 

3. De ambtenaren der politie maken pro
ces-verbaal op van hetgeen door hen tot on
derzoek is verricht of bevonden. Het bepaal

'de in artikel I53 van het Wetboék van Straf
vordering is van overeenkomstige toepassing. 

23, 1. De zuiveringsraad is -bevoegd in de 
uitoefeRing zijner ambtsverrichtingen de hulp 
in te roepen van de openbare burgerlijke en 
gewapende macht. Deze zijn verplicht aan 
de vordering onmiddellijk gevolg te geven. 

2. Het bepaalde in de artikelen 124 en 
I25 van het Wetboek van Strafvordering is 
van overeenkomstige toepassing. 

24, 1. De zuiveringsraad is bevoegd elk 
voorwerp in beslag te nemen of te doen ne
men, dat kan dienen om de waarheid aan 
den dag te brengen. 

2. De zuiveringsraad kan ook bevelen, 
dat hij, die redelijkerwijs moet worden ver
moed houder te zijn van eenig bepaald voor 
inbeslagneming vatbaar voorwerp, dit ter in
beslagneming zal uitleveren, of op de secre
tariB van den zuiveringsraad overbrengen, 
een en ander · binnen· C,en termijn en op de 
wijze bij het bevel bepaald. 

3. Het bepaalde in de artikelen 98, 99, 
106 en 107, eerste lid, van het Wetboek van 
Strafvordering is van overeenkomstige toe
passing. 

4. Nadat de zaak is geëindigd, draagt de 
secretaris zorg, dat de inbeslag genomen 
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voorwerpen worden afgegeven aan dengeen, 
bij wien zij in beslag genomen zijn. 

25, 1. De zuiveringsi-aad kan, teneinde 
eenigen plaatselijken toestand of eenig voor
werp te schouwen, om ter inbeslagneming een 
onderzoek in te stellen of huiszoeking te doen 
of om den beschuldigde of een getuige of des
kundige te hoeren, met de personen, welke 
hij mocht aanwijzen, elke plaats betreden. 

2. Het bepaalde in de artikelen 120, 
tweede lid, en 123 van het Wetboek van 
Strafvordering is van overeenkomstige toe
passing. 

TITEL VI. 

Van de behandeling d.er zaak door den 
zuiveringsraad. '>· 

26. 1. Zoolang het onderzoek der zaak ter 
zitting nog niet is aangevangen, is de ·zuive
ringsraad bevoegd een zaak te seponeeren, 
ook op gronden aan het algemeen belang ont
leend. 

2. Op last van Onzen betrokken Minister 
heeft seponeering of staking van behandeling 
plaats. 

3. Van elke seponeering of staking van 
behandeling wordt onder opgave van rede
nen mededeeling gedaan aan den centralen 
zuiveringsraad. 

4. Een door den zuiveringsrand genomen 
besluit tot seponeering is niet van kracht dan 
nadat het is bekrachtigd door den centralen 
zuiveringsraad. 

5. Van een door den centralen zuiverings. 
raad bekrachtigd of door Onzen betrokken 
Minister bevolen seponeering en een door 
Onzen betrokken Minister bevolen staking 
van de behandeling wordt in het in artikel 
16, eerste lid, onder a, bedoelde geval onder 
opgave van redenen mededeeling gedaan aan 
dengeen, die de aangifte heeft gedaan. 

27. 1. Indien de zuiveringsraad, in welken 
stand der zaak ook, oordeelt, dat er ernstige 
aanwijzingen zijn van een gedraging van den 
beschuldigde, welke een ontzetting van rech
ten overeenkomstig het bepaalde in _artikel 
2 zou wettigen, kan hij den beschuldigde, na
dat deze is gehoord, althans behoorlijk opge
roepen, voorloopig ontzetten van het recht 
in zijn onderneming een leidende functie uit 
te oefenen. 

2. Op de voorloopige ontzetting is artikel 
2, derd~ en vijfde lid, van overeenkomjtige 
toepassing. 

3. De zuiveringsraad geeft van zijn voor
loopige beslissing onverwijld bij aangetee
kend schrijven kennis aan den beschuldigde. 
Bij deze kennisgeving wordt, indien de be
schuldigde nog niet is opgeroepen om zfch 
te verantwoorden, tevens mededeeling ge
daan van de gedraging, waarvan hij voorloo
pig wordt beschuldigd. De secretaris doet 
van de voorloopige beslissing mededeeling 
aan den Raad voor het Rechtsherstel•en aan 
den officier van justitie bij de arrondisse·
mentsrechtbank, binnen welker arrondisse
ment de beschuldigde zijn bedrijf uitoefent. 

4. De voorloopige ontzetting eindigt door 
een door den centralen zuiveringsraad be
krachtigd besluit van den zuiveringsraad, 
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strekkende tot ontzetting van rechten over
eenkomstig het bepaalde in artikel 2, dan wel 
door een besluit van den zuiveringsraad, 
strekkende tot opheffing van de voorloopige 
ontzetting. . 

5. De zuiveringsraad doet van de ophef
fing der voorloopige ontzetting onverwijld bij 
aangeteekend schrijven mededeeling aan den 
beschuldigde; de secretaris doet mededeeling 
aan den Raad voor het Rechtsherstel en den 
in het derde lid bedoelden officier van 
justitie. 

28. 1. De zuiveringsraad doet, zoodra hij 
dit geraden oordeelt, den beschuldigde bij 
a~ngeteekend schrijven oproepen om te ver
schijnen op de daarin aangeduide zitting, 
teneinde zich te verantwoorden. 

2. De oproeping van den beschuldigde 
houdt in: 

a. een aanduiding van de gedraging of de 
gedragingen, ter zake waarvan een verant
woording dient te geschieden; 

b. dat de stukken, op de onder a bedoelde 
gedragingen betrekking hebbende, aan hem 
of zijn gemachtigde ter inzage worden ver
strekt, zooveel mogelijk op de plaats, waar 
de zitting zal worden gehouden; 

c. dat hij bevoegd is een schriftelijk ver
weer bij den zuiveringsraad in te zenden en 
ter zitting te verschijnen of zich aldaar door 
een schriftelijk gemachtigde te doen verte
genwoordigen; 

d. dat hij bevoegd is zich ter zitting door 
een raadsman te doen bijstaan; 

e. dat hij bevoegd is getuigen en deskun
digen ter zitting mede te nemen. 

29. Ter zitting zet de voorzitter van den 
zuiveringsraad duidelijk uiteen terzake waar
van de beschuldigde zich heeft te verant
woorden. 

30, De zuiveringsraad kan den' beschul
digde bij aangeteekend schrijven oproepen 
om in persoon voor hem te verschijnen. In
dien de beschuldigde aan dez~ oproeping 
geen gevolg geéft of weigert op de hem ge
stelde vragen te antwoorden of het onderzoek 
der zaak bemoeilijkt, houdt de zuiveringsraad 
bij de beslissing der zaak daarmede zooda
nige rekening, als hij vermeent te behooren. 

31. Indien de beschuldigde ter zitting te
genwoordig of vertegenwoordigd is, doet de 
voorzitter van den zuiveringsraad mondeling 
med_edeeling van den korten inhoud der tot 
de zaak betrekkelijke stukken, voor. zoover 
de beschuldigde of zijn vertegenwoordiger 
van den inhoud daarvan onkundig is. 

32. 1. De.. zuiveringsraad kan terstond na 
d"- sluiting van het onderzoek ter zitting 
mondeling uitspraak doen. De inhoud van 
de mondelin~e uitspraak wordt door den 
voorzitter op het proces-verbaal der zitting 
aangeteekend, voorzien van zijn handteeke
ning en den datum der zitting. 

2. Indien door den zuiveringsraad tot een · 
schriftelijke uitspraak wordt besloten, wordt 
deze binnen veertien dagen na de sluiting 
van het onderzoek op schrift gesteld en door 
den voorzitter en den secretaris ondertee
kend. De u~tspraak houdt in dat geval in de 
gronden, waarop zij _ berust en vermeldt de 
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namen van degenen, die haar hebben gedaan. 
33. 1. Zoowel van de aanteekening van 

een mondelinge uitspraak als van een i>p 
schrift gestelde uitspraak zendt de secretaris 
binnen een week bij aangeteekend schrijven 
een door hem gewaarmerkt afschrift aan den 
beschuldigde. 

2. Binnen denzelfden termijn doet hij de 
op de zaak betrekkelijke stukken toekomen 
aan pen centralen zuiveringsraad. 

TITEL VII. 

Van de bekrachtiging. 
34. x. D e uitspraak van den zuiverings-

- raad of van twee of meer zuiver;ngsraden 
gezamenlijk is niet van kracht, dan nadat zij 
is bekrachtigd door den centralen zuiverings
raad. 

2. Op last van Onzen betrokken M inister 
wordt de behandeling van een zaalc, waar
omtrent nog geen eindbeslissing is gegeven, 
gestaakt. Het bepaalde bij artikel 26, vijfde 
lid, is van overeenkomstige toepassing. 

35. 1. De centrale zuiveringsraad beslist 
zoo spoedig mogelijk omtrent de verleening 
van bekrachtiging. 

2. Hij slaat daarbij uitsluitend acht op 
de processtukken. Nochtans kan de beschul
digde een bezwaarschrift tegen de uitspraak 
bij den raad indienen en kunnen aan den 
zuiveringsraad of de zuiveringsraden schrif
telijke inlichtingen worden gevraagd. 

36.. De bekrachtiging wordt verleend door 
het stellen op de uitspraak van een desbe
treffende gedagteekende aanteekening, welke 
door den voorzitter van den centralen zui
veringsraad en den secretaris wordt onder
teekend. 

37; 1. De centrale zuiveringsraad weigert 
de bekrachtiging, indien naar zijn oordeel 
het onderzoek door den zuiveringsraad of de 
zuiveringsraden niet deugdelijk is geweest of 
de uitspraak om een of andere gewichtige 
reden niet in stand kan blijven. 

2. In dat geval beslist hij onder opgave 
van redenen, dat de zaak geheel of gedeel
telijk opnieuw door den zuiveringsraad of de 
zuiveringsraden zal worden onderzocht, of 
geeft hijzelf de uitspraak; welke naar zijn 
oordeel de zuiveringsraad of de zuiverings
raden hadden behooren, te ge'l.en. 

3. Op de aan het slot van het voorgaand!'! 
lid bedoelde uitspraak Is het bepaalde bij 
artikel 32, tweede lid, van overeenkomstige 
toepassing. 

38. x. Nadat omtrent de verleening van 
de bekrachtiging is beslist, doet de secretaris 
van den centralen zuiveringsraad de op de 
zaak betrekkelijke stukken wederom toeko
men aan den zuiveringsraad of de zuiverings
raden, die de uitspraak hebben gedaan. 

2. De secretaris van den zuiveringsraad 
of van de zuiveringsraden geeft onverwijld 
bij aangeteekend schrijven van de beslissing 
van den centralen zuiveringsraad kennis aan 
den beschuldigde; hij doet voorts mededee" 
ling aan den Raad voor het Rechtsherstel en 
den in artikel 27, derde lid, bedoelden offi
cier van· justitie, indien een ontzetting van 
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rechten, als bedoeld in artikel 2, pla'ats vindt. 
39. x. Aan een beslissing van den centra

len zuiveringsraad, dat de zaak opnieuw zal 
worden onderzocht, wordt door · den zuive
ringsraad of de zuiveringsraden zoo spoedig 
mogelijk gevolg gegeven. · 

2. Aan de nieuwe behandeling nemen 
geen personen deel, die bij de oorspronkelijke 
behandeling aan het onderzoek deelgenomen 
hebben of de uitspraak gewezen hebben. In
dien de oorspronkelijke behandeling ge
schiedde door twee of meer zuiveringsraden 
gezamenlijk, wijst de voorzitter van den cen
tralen zuiveringsraad drie andere personen 
aan, dan die oorspronkelijk aan het onder
zoek deelnamen; artikel 8 i~ van toepassing. 

3. De nieuwe behandeling geschiedt over
eenkomstig het bepaalde in de artikelen 26, 
tweede, derde en vijfde lid, en 28 tot en met 
33. 

4. Na beëindiging van het nieuwe onder-
, zoek doen de zuiveringsraàd of de zuiverings

raden opnieuw uitspraak met bevestiging of 
gcheele of gedeeltelijke vernietiging der oor-
spronkelijke uitspraak. -

40. x. Ten aanzien van de in het laatste 
lid van het voorgaande artikel bedoelde nieu
we uitspraak van den zuiveringsraad of de 
zuiveringsraden zijn de artikelen 34 en 35 
van toepassing. · 

2. De behandeling door den centralen 
zuiveringsraad geschiedt zooveel mogelijk 
door de leden, die de eerste maal van de 
zaak ki,mnis hebben genomen. 

41. x. In geval van bekrachtiging van de 
nieuwe uitspraak wordt gehandeld overeen-
komstig artikel 36. ' 

. 2. Indien: de centrale zuiveringsraad de 
bekrachtiging weigert, geeft hij zelf de uit
spraak. Op deze uitspraak is het bepaalde bij 
artikel 32, tweede lid, van overeenkomstige 
toepassing. 

3. Artikel 38 is van toepassing. 
42. x. Een door den centralen zuiverings

raad bekrachtigde of gegeven uitspraak, 
strekkende tot oplegging van een maatregel, 
als bedoeld in artikel 2, wordt openbaar ge
maakt door plaatsing . in de Nederlandsche 
Staatscourant. 

2. Op · verzoek van den beschuldigde 
wordt op gelijke wijze openbaar gemaakt een 
door den centralen zuiveringsráad bekrach
tigde of gegeven uitspraak, daartoe strek
kende, dat oplegging van een maatregel, als 
bedoeld in artikel 2, achterwege blijft. 

43. x. De processtukken worden aan het 
Tribunaal of aan den procureur-fiscaal' van 
het Bijzonder Gerecht~hof toegezonden, het
zij op verzoek, hetzij ingevolge een door den ' 
centralen zuiveringsraad bekrachtigde of ge
geven beslissing. 

2. De processtukken worden aan Onzen 
Minister van Financiën op diens ven;oek 
toegezonden. 

TITEL VIII. 

Slotbepaling. 

44. x. Dit besluit, ten aanzien waarvan de 
bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede 
lid, van het Besluit op den bijzonderen staat 
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van beleg, niet kan worden uitgeoefend, 
treedt in werking op den dag zijner afkon
diging. 

2. Het kan worden aimgehaald onder den 
titel "Besluit zuivering bedrijfsleven". 

Onze Ministers van Handel en Nijverheid, 
van Landbouw, Visscherij en Voedselvoor
ziening, van Financiën, van Openbare Wer
ken, van Scheepvaart, van Verkeer en Ener
gie en van Justitie zijn belast, ieder voor 
zoover hem aangaat, met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst.en in afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

Het Loo, 3 September 1945. 
WILHELMINi\. 

De Voorzitter van den Raad van Ministers, 
tevens belast met de alg. oorlogvoering v.h. 
Koninkrijk, W. SCHERMERHORN. 

De Min. v. Buiten/. Z ., E. N . VAN KLEFFiNs. 
De Min. van Oorlog,]. MEYNEN. 
De Min. van Marine, DE BooY. 
De Min. van Overzeesche Gebiedsdee/en a.l., 

W. SCHERMERHORN. 
De Min. van Justitie, KOLFSCHOTEN. 
De Min. van Binnenl. Zaken, BEEL. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 
De Min. van Handel en Nijverheid, H. Vos. 
De Min. van Landb., Visscherij en Voedsel-

voorziening, s. L . MANSHOLT. 
De Min. van Scheepvaart, a.i., DE BooY. 
De Min. v. 0 ., K. en W., VAN DER LEEUW. 
De Min. van Soc. Zaken, W. DREES . 
De Min. van Openb. W.,]. A. RINGERS. 
De Min. van Verk. en E ., Tlr.VAN.SCHAIK. 
De Min. zonder Portel., J. H. VAN ROYEN. 

(Uitgeg. z4 Sept. z945.) 

S. F 161 

5 September x945. BESLUIT tot nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
14 April 1917 (Staatsblad No. 291) be
treffende de formatie van het personeel, 
wet;kzaam ter secretarie van den Raad 
van State. 

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

Binnenlandsche Zaken van 31 Juli 1945, No. 
2795, afdeeling Binnenlandsch Bestuur,-Bu
reau Bestuurszaken; 

Overwegende, dat het wenschelijk is ge
bleken, Ons Besluit van den 14den April 
1917 (Staatsblad No. 291), zooals dat laat
stelijk is gewijzigd bij Ons Besluit van 10 
December 1938 (Staatsblad No. 186), te wij
zigen: 

Gezien artikel 15 der wet van 21 December 
1861 (Staatsblad No. 129), sedert gewijzigd , 
en artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 
4 September 1862 (Staatsblad No. 174), se· 
dert gewijzigd; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 Augustus 1945, No. 1); 
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Gelet op het nader rapport van Onzen 
voomoemden Minister van 28 Augustus 1945, 
No. 3759, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur, 
Bureau Bestuurszaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Artikel 1 van Ons Besluit van 14 

April 1917 (Staatsblad No. 291), sedert ge
wijzigd, wordt gelezen als volgt: 

Art. 1. Ter secretarie van den Raad van 
State zijn werkzaam: 

twee hoofdcommiezen, 
twee commiezen, . 
twee adjunct-commiezen, 
een schrijver 1ste klasse, 
een schrijver 2de klasse, 
een machineschrijver, 
een kamerbewaarder en een concier_ge (of 

een kamerbewaarder-concierge) en -
vier boden. 
Art. II. Dit besluit wordt geacht in wer

king te zijn getreden op 1 Augustus 1945." 
Onze ,Minister van Binnenlandsche Zaken 

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

Het Loo, den 5 September 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van Binnen!. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. 21 Sept. 1945.) 

S. F 162 

.5 September 1945. BESLUIT, houdende 
opheffing van de schorsing van diverse 
besluiten en beschikkingen, genomen 
gedurende den bezettingstijd en in be
trekking staande tot het Ministerie van 
Voedsélvoorzie,ning, Landbouw en Vis
sèherij. 

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

Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening 
van 27 Augustus 1945, No. ·1612, Afdeeling 
X, Directie van den Landbouw; · 

Overwegende, dat de belangen van den 
Staat vorderen, dat de na te noemen beslui
ten en beschikkingen wier werking krachtens 
.artikel 15 van het Besluit bezettingsmaatre
gelen voorloopig was geschorst, in afwach
ting van een._definitieve regeling, voorloopig 
wederom in werking treden; 

Gelet op de artikelen 15 en 28 van het Be
.sluit bezettingsmaatregelen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De hieronder vermelde bezettings

regelingen wier werking krachtens artikel 15 
van het Besluit bezettingsmaatregelen voor
loopig was geschorst of die reeds eerder hun 
geldigheid hadden verloren, treden voorloo
pig wederom in werking en worden geacht te 
zijn gehandhaafde bezettingsregelingen: 

1. het Heffingsbesluit origineele zaden 
(Nederlandsche Staatscourant van 2 Augus
tus 1944, n°. 149); 

2. a. het Besluit Tuinbouwloeurings
dienst 1941 (Aangeslotenen) (Nederlandsche 
Staatscourant van 20 November 1941, n°. 
227); 

b. de beschikking van den Secretaris-Ge-
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neraal van het Departement van Landbouw 
en Visscherij, gegeven tot uitvoeri!lg van dit 
besluit; 

3. a. het Aansluitingsbesluit Boomkwee
kerijgewassen 1944 (Neder/andsche Staats
courant van 27 Juli 1944, n°. 145), met dién. 
verstande, dat artikel 8 als volgt wordt gè. 
lezen: 

,,Over de misdrijven en overtredingen, 
waartegen straf is bedreigd in dit besluit, 
oordeelt in eersten aanleg bij uitsluiting de 
politierechter, bedoeld in het Besluit berech_ 
ting eèono!llische delicten", 

dat in artikel 9, lid 1, de woorden "en in 
artikel 1 van het Besluit No. 123/i942, be
treffende uitbreiding van de bevoegdheden 
van de politie" worden vervangen door de 
woorclen "en de ambtenaren van Rijks- en 
gemeentepolitie;"; 
· b. de beschikking van den Secretaris
Generaal van het Departement van Land
bouw en Visscherij gegeven tot uitvoering 
van dit besluit; 

-4. het Besluit keuring cyclamenzaad 1943 
(Neder/andsche Staatscourant van 23 Juni 
1943, n °. 119), voor zoover niet buiten wer
king gesteld door het Besluit keuring çycla
menzaad 19-44 en met dien verstande, dat de 
beschikking van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Landbouw en Visscherij 
van 23 Juni 1943, No. 6530, Afdeeling X, 
Directie van den Landbouw, tot beno'eming 
van de leden der Rijkscommissie, eveneens 
wederom in werking treedt; 

5. a. het Besluit keuring cyclamenzaad 
1944 (Nederlandsche Staatscourant van 15 
Augustus 1944, No. 158), met dien verstan
de, dat artikel 10 als volgt wordt gelezen: 

,,Over de feiten, waartegen straf is b e
dreigd in dit besluit, oordeelt in eersten aan
leg bij uitsluiting de politierechter, bedoeld 
in het besluit berechting economische de
licten" ' 

dat in artikel 11, lid 1, de woorden "en in 
artikel ·1 van het Besluit No. 123/I942 be
treffende uitbreiding van de bevoegdheden 
van de politie:" worden vervangen door de 
woorden .~en de ambtenaren van Rijks- en 
gemeentepolitie''; 

b. de beschikkingen van den Secreta ris
Generaal van het Departement van Land
bouw en Visscherij en van den D irecteur
Generaal van den Landbouw, gegeven tot uit
voering van dit besluit; 

6. het Besluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Landbouw en 
Visscherij tot wijziging van ·de Pootaardap
pelenwet 1932 (Neder/andsche Staatscourant 
van 9 September 1942, n°. 175); 

7. a. het Meststoffenbesluit (Neder- · 
Jandsche Staatscourant van 2'4 Augustus 
1942, n°. 163, wijziging in de Neder/jndsche 
Staatscourant van 28 December 1943, n°. 
251), met dien verstande,' dat artikel 5 als 
volgt wordt gelezen: 

"1. de artikelen 2 en 3 van dit besluit 
worden voor de toepassing van het Besluit 
berechting economische delicten' gelijk ge
steld met de voorschriften, gesteld krachtens 
de Landbouwcrisiswet 1933. 
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2. De leden 6, 7 en 8 van artikel . 2 7 van 
dat besluit zijn op meststof van overeen
komstige toepassing" ; 

b. de beschikkingen van den Secretaris
Generaal van het Departement van Land
óuw en Visscherij en van den Directeur
eneraal van den Landbouw, gegeven tot 

uitvoering van dit besluit; 
met dien verstande, dat het Besluit van 

den Secretaris-Generaal van het D eparte
ment van Landbouw en Visscherij van 9 
September 1·942, No. II903, Directie van 
den Landbouw, Afdeeling V, tot benoeming 
van de leden der commissie van deskundigen 
eveneens wederom in werking treedt; 

8. a. het Paardenbesluit 1941, Hengsten
houderijen (Nederlandsche Staatssco'fant 
van 23 November 1943, n °. 228); 

b. de ,beschikkingen van den Directeur
Generaal van den Landbouw, gegeven tot 
uitvoering van dit besluit; 

9. het Colorado-keverbesluit 1941 (Ne
derlandsche Staatscourant van 2i April 1941; 
n °. 79); 

10. het Besluit aardappelmoeheid 1943 
(Nederlandsche Staatscourant van 21 Juni 
1943, n °. II7) ; 

II. het Uitvoerbesluit 1943 Boomkwee
kerijproducten (Nederlandsche Staatscou
rant van 7 October 1943, n °. 195); 

12. het Bloembollenziektenbesluit 1941 
(Nederlandsche Staatscourant van· 8 Decem
ber 1941, n °. 239); 

13. het Besluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Landbouw en 
Visscherij tot wijziging van de Ruilverkave
lingswet 1938 (Nederlandsche Staatscourant 
van 21 Juli 1941, n °. 139, zooals dit gewijzigd 
is bij Besluit van 19 September 1941, No. 
9536, Afdeeling X, Directie van den Land
bouw, Nederlandsche Staatscourant van 19 
en 20 September 1941, n °. 183); 

14, het Besluit bestrijding tuberculose 
onder het rundvee (Nederlandsche Staats
courant van 27 October 1943, n °. 209); 

15. · het Runderhorzelbesluit (Nederland
sche Staatscourant van 22 April 1942, n°. 77, 
wijziging in de Nederlandsche Staatscourant 
van 21 Februari 1944, n°. 36); 

16. het Besluit van den Secretaris-Gel}e
raal van het Departement van Landbouw en 
Visscherij tot wijziging en aanvulling det wet 
tot regeling van de uitoefening der veeart
senijkunst (Nederlandsche Staatscourant 
van 12 en 13 September 1941, n °. 178); 

17. het Besluit inkwartiering Oogstarbei
ders (Nederlandsche Staatscourant van 5 
Juli' 1943, n ° . 127)·; 

2. Alle op grond van, ter uitvoering van 
of krachtens de Bodemproductiewet 1939 en 
het Bodemproductiebesluit 1939 tijdens de 
bezetting uitgevaardigde algemeen bindende 
voorschriften, wier werking krachtens artikel 
15 van het Besluit bezettingsmaatregelen 
voorlopig was geschorst, treden voorloöpig 
wederom in werking en worden geacht te zijn 
gehandhaafde bezettingsregelingen. 

3. r. Alle op grond van, ter uitvoering 
van of krachtens het Kweekersbesluit 1941 
uitgeyaardigde algemeen bindende voor-
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schriften, wier werking krachtens artikel 15 
van het Besluit bezettingsmaatregelen voor
loopig was geschorst, treden voorloopig we
derom in werking en worden geacht te zijn 
gehandhaafde bezettingsregelingen, behou
dens dat in het Reglement van den Raad 
voor het Kweekersrecht de derde volzin van 
lid 1 van artikel 3 vervalt. 

2. In afwijking van het bepaalde in arti
kel 6, lid 1, van het Besluit bezettingsmaat
regelen wordt, waar in het Kweekersbesluit 
1941 of in de in het eerste lid van dit artikel 
bedoelde voorschriften wordt gesproken van 
of bevoegdheden worden toegekend aan eenig 
ander orgaan of eenige andere instantie dan 
een S ecretaris-Generaal van een Departe
ment van Algemeen Bestuur, wederom ver
wezen naar, onderscheidenlijk worden de be
voegdheden wederom uitgeoefend door het 
orgaan of de instantie in de betreffende re
geling genoemd. 

4. Dit besluit treedt in werking op den 
dag van zijn afkondiging. 

Onz~inister van Landbouw, Visscherij 
en Voedselvoorziening is belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 5den September 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Landb., Visscherij en Voedsel

voorzi"ening, s. L. MANSHOLT. 

De Min. van Justitie, KOLFSCHOTEN . 

(Uitgeg. z3 Sept. z945.) 

S. F 163 

6 September 1945. BESCHIKKING VAN. 
DEN MINISTER VAN FINANCIEN, 
houdende aanvulling en wijziging van 
de Eerste Uitvoeringsbeschikking Mach
tigingsbesluit geldzuivering (Staatsblad 
No. F 135). 

De Minister van Financiën; 
Overwegende, dat de Eerste Uitvoerings

beschikking Machtigingsbesluit geldzuive
ring (Staatsblad no. F 135) aanvulling be

, hoeft; 
Gelet op artikel 1 van het Machtigings

besluit geldzuivering (Staatsblad no. F 133); 
Heeft goedgevonden en verstaan: 

Art. 1. Na artikel 2, lid 1, sub f, van de 
Eerste Uitvoeringsbeschikking Machtigings
besluit geldzuivering (Staatsblad no. F 135) 
wordt het volgende ingevoegd: 

,,g. de vakgroep bontwerkerij, de onder
vakgroep detailhandel in dames- en meisjes
bovenkleeding en de ondervakgroep detail
handel in heeren- en jongensbovenkleeding, 
een en ander voor zoover betreft den verkoop 
van bontwerken,''. • 

2. 1. Na artikel 2, lid 1, van de vorenge
noemde beschikking wordt een nieuw lid in
gevoegd, luidende: 

,,2. De in het vorige lid vermelde ver
plichting tot het houden of doen houden van 
aanteekeningen geldt niet voor transacties, 
waarbij een bedrag van minder dan vijf en 
twintig gulden betrokken is." 
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2. Lid 2 van artikel 2 wordt lid 3. 
3. Deze beschikking, die in het Staats

b lad zal worden geplaatst, treedt in werking 
met ingang van den dag, volgende op dien 
harer afkondiging. 

's-Gravenhage, den 6 September 1945. 
De Min. van .Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitg~g. 7 Sept. z945.) 

S. F 164 

6 September z945. BESLUIT, houdende 
regelen voor het onderzoek naar de on
geschiktheid van officieren der zee
macht, bedoeld in artikel 28, eerste lid, 
onder ,6 °., der Bevorderingswet voor de 
zeemacht 1902 en van ofticieren der 
Koninklijke Marine-Reserve, bedoeld in 
artikel 30, eerste lid, onder 9 ° ., der Wet 
voor de Koninlclijke Marine-Reserve 
(Staatsblad 1924, n°. 369). 

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

Marine van den 18den Augustus· 1945, Af
deeling Personeel, No. _PD 27/x5/1/45; 

Gezien artikel 28 der Bevorderingswet 
voor de zeemacht 1902 (wet van 9 Juni 1902, 
Staatsblad n °. 86), laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 30 December 1933 (Staatsblad 
n °. 790) en artikel 30 der wet voor de Ko
ninklijke marine-reserve (Staatsblad 1924, 
n°. 369), zooals deze gewijzigd is bij de wet 
van 2 Augustus 1935 (Staatsblad n°. °454); 

Gelet op den Algemeenen maatregel van 
bestuur, vastgesteld bij Ons besluit van 5 
Februari 1925 (Staatsblad n°. 30};° 

Den Raad van State gel'ioord (advies van 
den 28en Augustus 1945, n°. 14); 

Gezien het nadere rapport van Onzen Mi
nister van Marine van den 3en September 
1945, afdeeling Personeel, n°. PD/27/15/5/45; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. 1. Wanneer Onze Minister van 

Marine termen aanwezig acht om ifoor eene 
commissie -een onderzoek te doen instellen 
naar ongeschiktheid, bedoeld respectievelijk 
in artikel 28, eerste lid onder 6 °. der Bevor
deringswet voor de Zeemacht 1902 of bij ar
tikel 30, eerste lid onder 9 °. der Wet voor de 
Koninklijke marine-reserve (Staatsblad 
1924, n°. 369}, van officieren van de zee
macht of van de Koninklijke marine-reserve, 
voor ieder hunner op grond van zijne gedra
gingen, daden of houding gedurende de oor
logsdagen en den bezettingstijd van den thans 
beëindigden wereldoorlog, doet hij Ons een 
voorstel tot het aanwijzen van eene commis
sie van onderzoek voor alle voorkomende ge
vallen. 

2. De commissie zal bijeenkomen in Ne
derland. De plaats van bijeenkomst bepaalt 
Onze Minister van Marine. 

Art. II. Behoudens het bepaalde in de 
artikelen III en IV zijn op de commissie en 
haar onderzoek van toepassing de voorschrif
ten, opgenomen in den algemeenen maat
regel van bestuur, vastgesteld bij Ons besluit 
van 5 Februari 1925 (Staatsblad n °. 30), 
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' met uitzondering van het bepaalde in de ar-
tikelen 1 t/m· 4. 

Art. III. x. De commissie zal zijn sami;n
gesteld uit zeven vlag-, opper- of hoofdoffi- ,.. 
eieren der zeemacht of der Koninklijke ma
rine-reserve, zoo mogelijk van hoogeren ra 
of van meerderen ouderdom in rang dan d 
officier wien het onderzoek geldt. Voor elk 
hunner wordt door Ons een plaatsvervanger · 
aangewezen. 

2 . . De hoogste of oudste in rang zal optre
den als voorzitter der commissie. 

3. De commissie zal niet mogen vergade
ren wanneer minder dan vijf leden, dan wel 
plaatsvervangende leden, aanwezig zijn. 

4. In de vergaderingen der commissie 
zullen niet twee of meer der aan het onder
zoek te onderwerpen officieren tegelijk wor
den toegelaten. 

Art. IV. Met afwijking van het bepaalde 
in de artikelen 7, 8, 9 tweede lid, 10 eerste 
lid, 13 eerste lid, 15, 16, 17 derde lid, en 19 
van den in;irtikel II bedoelden algemeenen 
maatregel van bestuur, wordt het volgende 
bepaald: 

in plaats van de voorgeschreven toezen
ding van staten van dienst, kunnen de stam
boekbladen betreffende de betrokken officie
ren worden geraadpleegd; 

de datum van de eerste vergadering der 
commissie wordt vastgesteld door den voor
zitter der commis~ie; die datum zal zoo spoe
dig mogelijk moeten vallen na de benoeming 
der commissie; de voorzitter ge.eft aan iede
ren aan het onderzoek te onderwerpen offi
cier tijdig kennis van den datum, waarop 
zijne zaak ter vergadering zal w01den behan
deld en zal den termijn, aangegeven in artikel 
10, eerste lid, zooveel mogelijk bekorten; 

in het geval, bedoeld in artikel 1:3, eerste 
lid, bepaalt de voorzitter nader den datum 
van de eerste vergadering der commissie; 

de commissie zal zich ten aanzien van ieder 
der te onderzoeken officieren afzonderlijk 
overtuigen dat geen der leden verkeert in een 
der gevallen, bedoeld in artikel 5 van boven
bedoelden algemeenen maatregel van be
stuur; 

de aanteekeningen, bedoeld in artikel 16, 
worden van iederen officier van wien de ·on
geschiktheid wordt onderzocht, afzonderlijk 
opgemaakt en na voorlezing vastgesteld en 
onderteekend; ' 

behalve de in den militairen dienst zijnde 
personert, bedoeld in artikel 1 7, derde lid, 
kunnen desgewenscht ook niet in militairen 
dienst zijnde personen worden gehoord, tot 
een aantal en in een tijdsverloop door de 
commissie te bepalen; 

de in artikel 19 voorgeschreven bescheiden 
worden na het sluiten van het onderzoek van 
iederen officier afzonderlijk, ten spoedigste 
aan Onzen Minister van Marine toegezonden. 

Dit besluit treedt in werking met ingang 
vari den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

Onze Minister van Marine is belast met de 
uitvoering '-",ln dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst er in af-
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schrift gezonden aan den Raad van State. 
Het Loo, den 6 September 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Marine, DE Boov. 

(Uitgeg. zB Sept. z945.) 

S. F 165 

6 September z945. BESLUIT, houdende 
nadere wijziging van het Koninklijk be
sluit van 16 fyiaart 1.922 (Staatsblad 
1939, no. 442) tot uitvoering van enkele 
bepalingen van de Tabakswet (Staats
blad 1921, no. 712). 

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

Financiën van 27 Juli 1945, no. 56, afdeeling 
Accijnzen; 

Qverwegende, dat in verband met Ons be
sluit van 29 Maart 1945 (Staatsblad no. 
F 36) ten aanzien van het in gebruik stellen 
van andere zegels voor den tabaksaccijns 
wijziging moet worden gebracht in Ons be
sluit van 16 Maart 1922 (Staatsblad 1939, 
no. 442); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 Augustus 1945, no. n); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 4 September 1945, 
no. 97, afdeeling Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Van artikel 2 van Ons besluit;. van 

16 Maart 1922 (Staatsblad 1939, no. 442) 
worden de laatste twee leden gelezen als 
volgt: 

De zegels worden gedrukt als volgt: 
die sub a, voor zoov ·· :..ullen dienen 

voor sigaren belast met een accijns van 20 
ten honderd, een ondergrond in bruingrijs, 
een overdruk in groen en een opdruk, ver
meldende soort van het tabaksfabrikaat, 
hoeveelheid, kleinhandelsprijs en bedrag aan 
opcenten in zwart; 

die sub b, voor zoover zij zullen dienen 
voor sigaren belast met een accijns van 20 
ten honderd, een ondergrond in bruingrijs en 
een overdruk met kleinhandelsprijs en bedrag 
aan opcenten in groen; 

die sub a, voor zoover zij zullen dienen 
voor sigaren belast met een accijns van 2 5 
ten honderd, een ondergrond in bruingrijs, 
een overdruk in paars en een opdruk, ver

· meldende soort van het tabaksfabrikaat, hoe
veelheid, kleinhandelsprijs en bedrag aan op
centen in zwart; 

die sub b, voor zoover zij zullen dienen 
voor sigaren belast met een accijns van 25 
ten honderd, een ondergrond in bruingrijs 
en een overdruk met kleinhandehprijs en be
drag aan opcenten in paars; 

die sub c, een ondergrond in bruingrijs, een 
overdruk in rood en een opdruk, vermelden
de soort van het tabaksfabrikaat, hoeveel
heid, kleinhandelsprijs en bedrag aan opcen
ten in zwart; 

die sub d, een ondergrond in bruingrijs, 
een overdruk in blauw en een opdruk, ver
meldende soort van het tabaksfabrikaat, hoe-
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veelheid, kleinhandelsprijs en bedrag aan op
centen in rood. 

De vóór het in werking treden van Ons 
besluit van 29 Maart 1945 (Staatsblad no. 
F 36) bestaande zegels houden hun geldig
heid voor zoover zij zijn aangebracht op of 
om in het vrije verkeer voorhanden verpak
kingen van tabaksfabrikaten en van sigaren. 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden ·dag na dien van zijn 
plaatsing in het Staatsblad. 

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

Het Loo, den 6den September- 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 25 September z945.) 

S. F 166. 

6 September z945. BESLUIT, houdende 
herziening van de bezoldiging van den 
Vice-President en de leden van den 
Raad van State. 

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

Binnenlandsche Zaken van 7 Juli 1945, afd. 
Kabinet, nr. 1215, daartoe gemachtigd door 
den Raad .van Ministers; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, de 
bezoldiging van den Raad vari State opnieuw 
te regelen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 Augustus 1945, nr. 3); · 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 Augustus 1945 
afd. Kabinet, nr. 2633; ' 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Artikel 1. De wet van 31 December 1925 

(Staatsblad nr. 573), tot regeling van de be
zoldj_gi_ng vai:i. den Raad van State, laatstelijk 
g~w1Jz1gd btJ de wet van 15 Mei 1936 
(Staatsblad nr. 303); wordt gewijzigd als 
volgt: 

a. Het eerste lid van artikel l wordt ge-
lezen: · 

":pe jaarwedde van den Vice-President 
en die van de leden van den Raad van State 
worden vastgesteld: 

voor den Vice-President op f 15,000. 
voor de leden ieder op f 10.000; 
b. In het eerste lid van artikel 2 wordt 

voor "f 1200" gelezen: ,,f 1800". 
2. Dit besluit treedt in werking met in

gang van den tweeden dag na dien van zijn 
afkondiging. · 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatste~ 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Het Loo, den 6den September 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van Binnen/. Zaken, BEEL. 
(Uitgeg. zB September z945.) 
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S. F 167. 

6 September r945. BESLUIT, houdende 
regeling van de taken en bevoegdheden 
van het Hoofd van het Ministerie van 
Openbare Werken en Wederopbouw. 

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

Algemeene Oorlogvoering van het Konink
rijk, -van Buitenlandsche Zaken, van Justi~i_e, 
van Binnenlandsche Zaken, van Onderw1Js, 
Kunsten en Wetenschappen, van Financiën, 
van Oorlog, van Marine, van Verkeer en 
Energie, van Openbare Werken en Weder
opbouw, van Handel en Nijverheid, van 
Voedselvoorziening, Landbouw en Visscherij, 
van Scheepvaart, van Sociale Zaken, van 
Overzeesche Gebiedsdeelen en van Onzen 
Minister zonder Portefeuille van 2 1 Augus
tus 1945; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is, dat 
nader worde bepaald, welke taken en be
voegdheden aan het Hoofd van het Departe
ment van Openbare Werken en Wederop
bouw worden opgedragen; 

Gelet op artikel 79 der Grondwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. Aan hèt Hoofd van het Departement 

van Openbare Werken en Wederopbouw 
wordt overgedragen: 

A. de zorg voor de zaken betreffende: 
a. de Volkshuisvesting; 
b. het nationale plan; 

van het Hoofd van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken. 

B. de zorg voor de zaken betreffende: 
a. de Rijksgebouwen, de huisvesting van 

de Rijksdiensten en de aan- en afvoer van 
het Regeeringsapparaat, behoudens de nor
male beheersfunctie van den Dienst der Do
meinen; 

b. de oorlogsschade aan gebouwd onroe
rend goed, met uitzondering van die totaal 
vernietigde bedrijfsgebouwen, waarvoor bij 
de financiering van het herstel de exploi
tatiemogelijkheden van het bedrijf overwe
gend zijn, alsmede aan binnenvaartuigen, 
veren vaarbaar materieel en drijvende in
richti~gcn, dan wel aan door den Minister 
van Financiën aan te wijzen zeeschepen; 

c. de bedijking, aanwinning en verbete
~ng van de afwatering van domeingronden; 
van het Hoofd van het Departement van 
Financiën. 

C. de zorg voor de zaken betreffende den 
wederopbouw van boerderijen van het Hoofd 
van het Departement van Voedselvoorzie
ning, Landbouw en Visscherij. 

D. de zorg voor de zaken betreffende: 
a. de uitvoering van werken, welke wor

den ondernomen ter bevordering van de be
strijding der werkloosheid; 

b. de zuivering van afvalwater; 
van het Hoofd van het Departement van So
ciale Zaken. 

II. Alle bevoegdheden en verplichtingen, 
onderwerpen betreffende, in dit besluit onder 
I genoemd en welke thans onderscheiëlenlijk 
aan Onzen Minister van Binnenlandsche Za
ken, van Sociale Zaken, Voedselvoorziening, 
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Landbouw en Visscherij en van Financiën 
~jn opgedragen, gaan over op Onzen Mi
nister van Openbare Werken en Wederop
bouw. 

III. Wanneer, betreffende onderwerpen 
ï"n dit besluit onder I genoemd, in akten van 
oprichting of statuten van Naamlooze Ven
nootschappen, in statuten van vereenigingen 
of in Stichtingsbrieven aan het Rijk eenige 
bevoegdheid wordt toegekend, of eenige me
dewerking van het Rijk als vereischte is ge
steld, zal het Rijk voor het uitoefenen van 
die bevoegdheid of het verleenen van die 
medewerking worden vertegenwoordigd door 
Onzen Minister van Openbare Werken en 
Wederopbouw. 

IV. Alle verplichtingen, de in dit besluit 
onder I bedoelde onderwerpen betreffende, 
welke aan derden tegenover Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken, van Sociale Za
ken, van Voedselvoorziening, Landbou en 
Visscherij en van Financiën zijn opgelegd, 
worden geacht te zijn opgelegd tegenover 
Onzen Minister van Openbare Werken en 
Wederopbouw. 

V. Dit besluit treedt in werking op den 
dag volgende op dien zijner afkondiging in 
het Staatsblad. , 

Onze Ministers, Hoofden der Departemen_ 
ten van Binnenlandsche Zaken, van Finan
ciën, vAn Openbare Werken en Wederop
bouw, van Voedselvoorziening, Landbouw en 
Visscherij en van Sociale Zaken, zijn belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 6den September 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. voor . . Oorlo~voerin,g van het 

Koninkrijk, W. SCHERMERHORN. 

De Min. v. Buiten!. Z., E. N. VAN KLEFFENS. 

De Min. van Justitie, KOLFSCHOTEN. 

De Min. van Binnenlandsche Zaken, BEEL. 

De Min. v. 0., K. en W., VAN DER LEEUW. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. van Oorlog, J. MEYNEN. 

De Min. van Marine, DE Boov. 

De Min. v. Openb. W. en W ., J. A. RINGERS. 

De Min. v. Verk. en Energie TH. v. SCHAIK. 

De Min. van Handel en Nijverheid, H. Vos. 
De Min. van Scheepv. a.i., DE Boov. 

De Min. van V., L. en V., S. L. MANSHOLT. 

De Min. van Soc. Zaken W. DREES. 

De Min. van Overzeesche Gebiedsdeelen, 
W. SCHERMERHORN a.i. 

De Min. zonder Portel., J. H. VAN ROVEN. 

(Uitgeg. z8 Septembef z945.) 

S. F 168. 

8 September z945. BESLUIT, houdende 
nadere verlenging van de werking van 
het besluit op den bijzonderen staat van 
beleg (Staatsblad 1943 No. D 60). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
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Op de voordracht van Onzen Minister voor 
Algemeene Oorlogvoering van het Konink
rijk, van Buitenlandsche Zaken, van Justitie, 
van Binnenlandsche Zaken, van Onderwijs11 
Kunsten en Wetenschappen, van Financiën, 
van Oorlog, van Marine, van Verkeer en 
Energie, van Openbare Werken en Weder
opbouw, van Handel · en Nijverheid, van 
Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening, 
van Scheepvaart, van Sociale Zaken, van 
Overzeesche Gebiedsdeelen en van Onzen 
Minister zonder Portefeuille van 2 1 Augus
tus 1945, No. A.U. 1081/45; 

Gelet op het bepaalde in artikel 29 van 
het Besluit op den bijzonderen staat van be
leg en in Ons Besluit van 24 Februari 1945 
No. F 17; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is -de 
werking van het Besluit op den bijzonderen 
staat van beleg wederom te verlengen; • 

Den Raad van State gehoord (advies dd. 
28 Augustus 1945, No. 15); 

Gezien het nader rapport van 5 September 
1945; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het Besluit op den bijzonderen 

staat van beleg zal ophouden te werken op 4 
Maart 1946, tenzij door Ons anders wordt be
paald. 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag, volgende op dien zijner afkondiging en 
werkt te:!rug tot 4 September 1945. 

Onze Minister voor Algemeene Oorlogvoe
ring van het Koninkrijk is belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 8sten September 1945. 

WIL_JsIRLMINA. 
De Min. voor Algem. Oorlogvoering van het 

Koninkrijk, W. SCHERMERHORN. 
De Min. v. Buiten/. Z., E . N. VAN KLEFFENS. 
De Min. van justitie, KOLFSCHOTEN. 
De Mirr. van Binnenlandsche Zaken, BEEL. 
De Min. v. 0., K. en W., VAN DER LEEUW. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 
De Min. van Oorlog, J .. MEYNEN. 
D e Min. van Marine, DE Boov. 
De Mirr. v. Verk. err Energie, TH. V. SCHAIK. 
De Min. v. Openb. W. en W., J. A. RINGERS. 
De Min. van Handel en Nijverheid, H. Vos. 
De Min. van L., V. en V., S . L. MANSHOLT. 
De Min. van Scheepv. a.i., DE.,BOOY. 
De Min. van Soc. Zaken W. DREES. 
De Min. van Overzeesche Gebiedsdee/en a.i., 

W. SCHERMERHORN. 
De Min . . zonder Portel., J. H. VAN ROYEN. 

(Uitgeg. II September z945.) 

S. F 169. 

z2 September z945. BESCHIKKING van 
den Minister van Financiën, houdende 
vaststelling van de Beschikking Geld
zuivering 1945. 
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De Minister van Fiqanciën, 
Overwegende, dat het noodzakelijk is na

dere voorzieningen te treffea ter zake van 
de geldzuivering; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 3 
. Aug. 1945, houdende vaststelling van het 
Machtigingsbesluit Geldzuivering (Staats
blad no. F 133); 

Heeft goedgevonden te bepalen als volgt: 

AFDEELING I. 
Art. 1, Voor de toepassing van deze be

schikking en de krachtens deze beschikking 
te g-even nadere regelen en voorschriften 
wordt verstaan onder: 

1. ingezetenen: 
a. natuurlijke personen: die hun woon

plaats in het Rijk hebben dan wel gewoon
lijk aldaar verblijven; 

b. i;echtspersonen en vennootschappen, 
die in het Rijk gevestigd zijn, bestuurd wor
den of kantoor houden; 

c. filialen, bijkantoren en bedrijven in 
het Rijk van een niet-ingezetene, onverschil
lig of zij al dan niet rechtspersoonlijkheid 
bezitten; 

2. niet-ingezetenen: 
a . natuurlijke personen, rechtspersonen 

en vennootschappen, niet vallende onder de 
omschrijving "ingezetenen"; 

b. filialen, bijkantoren en bedrijven in 
het buitenland van een ingezetene, onver
schillig of zjj al dan niet rechtspersoonlijk
heid bezitten, tenzij zij in het Rijk worden 
bestuurd; 

3. betaalmiddelen: 
munten, welke in-gevolge de bepalingen 

van de Muntwet 1901, zooals sedert gewij
zigd, en van het Koninklijk Besluit van 14 
September 1944 (Staatsblad no. E 87), de 
hoedanigheid van wettig betaalmiddel be
zitten, zoomede bankbiljetten, in omloop ge_ 
bracht door of vanwege de Nederlandsche 
Bank en muntbiljetten, uitgegeven door of 
vanwege de Nederlandsche Regeering, wat 
de bankbiljetten betreft, voor zoover zij een 
dagteekening dragen, later dan 6 Mei 1945, 
wat de muntbiljetten betreft, voor zoover zij 
uitgegeven zijn krachtens een Koninklijk 
Besluit, afgekondigd na 6 Mei 1945. 

2. Alle biljetten van de Nederlandsche 
Bank van f 300, f 200, f 60, f 50,f 40, f 25, f 20 
en f 10 en alle zilverbons, voorzoover deze 
bankbiljetten en zilverbons een dagteekening 
dragen vroeger dan 6 Mei 1945 zoomede de 
muntbiljetten, uitgegeven krachtens Ko
ninklijk Besluit van 4 Februari 1943, No. 2, 
laatstgenoemde voor zoover niet reeds inge
trokken krachtens het Koninklijk Besluit 
van 5 Juli 1945, Staatsblad no. F II5, wor
den met ingang van 26 September 1945 bui
ten omloop gesteld en verliezen met ingang 
van dezen datum de hoedanigheid van wettig 
betaalmiddel, zulks behoudens ten aanzien 
van het bepaalde in het vierde lid. 

2. Het recht om uitbetaling te vorderen 
van de biljetten van de Nederlandsche Bank, 
die een dagteekening dragen vroeger dan 6 
Mei 1945, is vervallen. 

3. De buiten omloop gestelde biljetten 
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kunnen worden ingeleverd op de wijze als in 
de artikelen 6 en volgende is bepaald. 

4. De Nederlandsche Spoorwegen zijn 
verplicht de in het eerste lid genoemde bank
en muntbiijetten en zilverbons voor betaling 
van personen- en vrachtvervoer aan te ne
_men tot en met 30 September 1945. Op onge- · 
bruikte spoorkaartjes, gekocht tusschen 26 
en .,o September 1945. beide dagen inbegre
pen, verleenen zij geen restitutie. 

3. 1. In de periode van 19 September 
tot 25 September 1945, beide dagen inbegre
pen, wordt door de plaatselijke distributie
diensten, volgens een door den Directeur , an 
het Centraal Distributiekantoor vast te stel
len schema, aan natuurlijke personen een be
drag van f 10 ptr hoofd in betaalmiddelen, 
als bedoeld in artikel 1, sub 3, uitgereikt te
gen voldoening van de nominale waarde in 
buiten omloop te stellen bank- of munt
papier, afgepast op het te ontvangen-bedrag 
aan betaalmiddelen. 

2. De uitreiking der in het eerste lid be
doelde betaalmiddelen geschiedt tegen over
legging van het inlegvel GA 508, GB 508, 
GC 508, GD 508 of GE 508, waarvan bon 
no. 25 door den distributiedienst wordt in
genomen. De Directeur van het Centraal 
Distributiekantoor is bevoegd ten aanzien 
van nader door hem aan te wijzen gevallen 
ter zake van deze uitreiking een afwijkende 
regeling vast te stellen. 

3. Het is verboden over de betaalmidde
len, bedoeld in het eerste lid, te beschikken 
dan wel deze, anders dan op den voet van 
het bepaalde in het eerste lid, aan te nemen 
vóór 26 Séptember 1945. 

4. Zij, die niet over voldoende buiten 
omloop te stellen bank- of muntbiljetten of 
zilverbons beschikken om het bedrag van 
f 10 per hoofd, bedoeld in het eerste lid, te 
voldoen, doch een geblokkeerde rekening be
zitten wegens ingeleverde biljetten van f 100, 
kunnen tegen overlegging van een schrifte
lijke verklaring van onmacht tot b etaling bij 

' het kantoor, waar de biljetten van f 100 wer
den ingeleverd, het ontbrekende bedrag op
nemen. 

5. Tegen doorzending van de in het vo
rige lid bedoelde verklaring, waarop het uit
betaalde bedrag moet zijn aangeteekend, zal 
de Nederlandsche Bank een gelijk bedra~ op 
vrije rekening van het betaalkantoor over
schrijven. 

6. Handelingen in strijd met het bepaal
de in het derde lid worden beschpuwd als 
nysdrijven. 1 

7. Het verstrekken van onjuiste inlich
tingen ter zake van de verklaring, bedoeld in 
het vierde lid, wordt beschouwd als misdrijf. 

4. 1. Een geldkaart A wordt uitgereikt 
aan hoofden van gezinnen tegen overlegging 
van de kolenkaart T 50(), waarvan bon no. 
51 door den distributiedienst wordt inge
nomen. 

2. De uitreiking van de betaalmiddelen · 
bedoeld in artikel 3 en van de geldkaart A 
geschiedt gelijktijdig; het nummer van de 
tweede distributiestamkaart van dengene aan 
wien een geldkaart A wordt uitgereikt, wordt 
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vanwege den distributiedienst op de geld
kaart ingevuld. 

3. Hoofden van gezinnen, die niet in het 
bezit zijn gesteld van een kolenkaart, als
mede personen die niet zijn hoofd van een 
gezin, doch die den vollen leeftijd van 2I ja
ren hebben bereikt en een zelfstandig inko
men in geld genieten van meer dan f 100 per 
maand, zijn gerechtigd in de periode van 17 
tot en met 22 September 1945 bij een liii van 
de bedrijfsgroepen Handelsbanken of Land
bouwcredietbanken een aanvraag in te die
nen tot het verkrijgen van een geldkaart B. 

4. De aanvraag tot het verkrijgen van 
een geldkaart B geschiedt op een door den 
aanvrager te onderteekenen formulier, dat in 
de periode van 17 tot en met 22 September 
1945 verkrijgbaar is bij de kantoren der pos
terijen. Het lid van de bedrijfsgroepen Han
delsbanken of Landbouwcredietbanken reikt 
!:!en geldkaart B uit na in het vakje 401a van 
de Tweede Distributiestamkaart, resp. van 
de Noodstamkaart van den aanvrager een 
hoofdletter B te hebben gesteld. 

5. De uitreiking van de geldkaart B ge
schiedt zooveel mogelijk gelijktijdig met de 
aanvraag doch in geen geval later dan 25 
September 1945; het nummer van de Twee
de Distributiestamkaart, resp. van de Nood
stamkaart wordt vanwege het lid van de be
drijfsgroepen Handelsbanken of Landbouw
credietbanken, dat de geldkaart B uitreikt, 
op de geldkaart B ingevuld. 

6. Het verstrekken van onjuiste inlich
tingen ter z·ake van de aanvraag, bedoeld in 
het derde lid wordt beschouwd als misdrijf. 

5. 1. De Postchèque- en Girodienst wordt 
met ingang van 13 September tot nader be
richt ges1oten ter zake van de in-ontvan gst
neming van opdrachten tot overschrijving en 
uitbetaling; opdrachten tot uitbetaling die 
op 12 September niet door het Centrale 
Girokantoor zijn afgehandeld, worden niet 
meer in behandeling genomen. 

2. De Minister van Financiën wijst reke
ningen aan ten aanzien waarvan het bepaal
de in het eerste lid niet van toepassing is. 

6. 1. Ingezetenen zijn bevoegd de hun 
· toebehoorende krachtens artikel 2 buiten 

omloop te stellen bank_ en muntbiljetten en 
zilverbons in te leveren of te doen inleveren 
bij de kantoren der posterijen en bij de leden 
van de bedrijfsgroepen Effectenhan·del, H=
delsbanken, Landbouwcredietbanken en 
Spaarbanken, een en ander zooals nader ge
regeld in artikel 7. 

2. De" inleverkantoren storten de door 
hen ontvangen bedragen bij het kantoor van 
de Nederlandsche Bank, waaronder zij res
sorteeren volgens regelen door de Neder
landsche Bank te stellen; zij verstrekken per 
den laatsten inleveringsdag na kassluiting 
een opgave van het bij hen ingeleverde be
drag aan het kantoor van de Nederlandsche 
Bank, waaronder zij ressorteeren. 

3. De inleverkantoren zijn op de dagen 
van inlevering geopend van 9 tot 1 7 uur en, 
bii gebleken noodzaak, van 20 tot 22 uur. 
Zij zijn bevoegd andere werkzaamheden dan 
die verband houdende met de inlevering uit 

K 2663 
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te stellen, totdat de inlevering is voltooid. 
4. De Minister van Financiën geeft, de 

Nederlandsche Bank gehoord, nadere regelen 
nopens de inlevering van bank- en muntbil
jetten en zilverbons. 

7. _ 1. a. De inlevering van bank- en 
muntbiljetten en zilverbons, toebehoorende 
aan natuurlijke personen, die ingezetenen 
zijn, kan slechts geschieden ten !1ame van 
houders van geldkaarten, behoudens het be
paalde in de artikelen 8 en 9. 

b. Bij de inlevering moeten de geldkaart, 
alsmede de bijbehoorende distributiestam
kaart, worden overgelegd. 

c. De inlevering van bank- en muntbil
jetten en zilverbons door houders van geld
kaarten is toegelaten tot een bedrag van 
ten hoogste f 300 per geldkaart. 

2. Van de geldkaart van inleveraars die 
minder dan f 100 inleveren, wordt door het 
inleverkantoor het vakje "Geldkaart A 
EEN" respectievelijk "Geldkaart B 
EEN" van de geldkaart verwijderd. 

.'l• a. De inlevering van bank- en munt
biljetten en zilverbons toebehoorende aan 
andere dan natuurlijke personen, geschiedt 
door een daartoe· gemachtigd natuurlijk per
soon, desgew.enscht voor iedere vestiging af
zonderlijk. Formulieren, waarop de machti
ging dient te worden gesteld, worden vóór 
25 September 1945 verkrijgbaar ·gesteld bij 
de leden van de bedrijfsgroepen Handels
banken en Landbouwcredietbanken, zoo
mede bij de kantoren der posterijen. 

b. Bij de inle\rering moet de ingevulde 
volmacht worden overgelegd. 

c. Inlevering krachtens volmacht kan in 
afwijking van het bepaalde onder artikel 6, 
eerste lid, niet geschieden bij de kantoren 
der posterijen. 

4. Bij de inlevering moet worden overge
legd een door den inleveraar onderteekend 
specificatie-formulier vermeldende het aan
tal van iedere coupure der in te leveren 
bank_ en muntbiljetten en zilverbons. De 
bedoelde specificatie-formulieren worden 
van IQ tot en met 25 September verkrijgbaar 
gesteld bij de distributiekantoren. 

5. Na de inlevering wordt de geldkaart 
of de volmacht, bedoeld in lid 3 van dit ar
tikel, aan den inleveraar teruggegeven, nadat 
de kaart of de volmacht door het kantoor 
van inlevering van een gewaarmerkte aan
teekening betreffende het ingeleverde be
drag is voorzien. 

8. 1. De . inlevering - van bankbiljetten, 
muntbiljetten en zilverbons, toebehoorend 
aan natuurlijke personen, onverschillig of 
deze al dan niet als ingezetenen zijn te be
schouwen, die niet hier te lande verblijven 
en uit dien hoofde niet over een geldkaart 
beschikken, kan in afwijking van het be
paalde onder artikel 6, eerste lid, slechts _ge
schieden bij de IIoofdbank, de Bijbank of de 
Agentschappen van de Nederlandsche Bank 
ten name van den rechthebbende. 

2. Bij de inlevering moeten worden ver
meld naam en adres van den inleveraar, 
naam en laatstbekend adres van den recht
hebbende en alle verdere gegevens, die ter 
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zake vanwege het Ministerie van Financiën 
worden gevraagd. -

9. 1. Nederlandsche militairen in werke
lijken dienst, in Nederland gelegerd, die in 
gemeenschappelijke voeding zijn, kunnen in 
afwijking van · het bepaalde onder artikel 6, 
eerste lid, de in hun bezit zijnde bank- en 
mf.mtbiljçtten en zihrerbons inleveren bij 
hun betaalmeester. 

2. De betaalmeester houdt van de inleve
ring aanteekening op een lijst in tweevoud, 
vermeldende van iederen inleveraar den 
naam en de voornamen, het "army number", 
het volledig adres en het ingeleverde bedrag. 

:-i. Aan iederen inleveraar verstrekt de 
betaalmeester een quitantie, vermeldende de 
gegevens, bedoeld in het tweede lid, alsmede 
den naam en het adres van het lid van de be- · 
drijfsgroepen Effectenhandel, Handelsban
ken, Landbouwcredietbanken of Spaarban
ken, ~an hetwelk hij de il)-genom~n bank_ en 
muntbiljetten en zilverbons zal overdragen. 

4. De betaalmeester stort de ingenomen 
1;,edragen vóór of op 2 October 1945 bij het 
lid van de bedrijfsgroepen Effectenhandel, 
Handelsbanken, Landbouwcredietbanken of 
Spaarbanken bedoeld in het derde lid, onder 
overlegging van het origineel van de lijst be
doeld in het tweede lid. De beta eester 
behoudt het tweede exemplaar 
voor zijn eigen administrátie. 

10. x. Voor ·zoover de krachtens artikel 2 

buiten omloop gestelde bank- en muntbiljet
ten,en zilverbons toebehooren aan niet-inge
zet~nen, ?ie zich binnen het Rijk bevinden 
en deel uitmaken van de legers der met Ne
derland verbonden Mogendheden, leveren die 
personen dat papier uitsluitend in bij de be
taalmeesters van het onderdeel, waartoe zij 
be ho oren. -

2. Andere niet-ingezetenen, die zich bin
nen het Rijk bevinden, kunnen de hun toe
behoorende, buiten omloop gestelde bank- en 
muntbiljetten en zilverbons uitsluitend in
leveren of doen inleveren bij de Hoofdbank, 
Bijbank en Agentschappen van de Neder
landsche Bank, tegen aanteekening op hun 
paspoort. 

11. 1. Justitieele ambtenaren kunnen in 
beslag genomen bank- en muntbiljetten en 
zilverbons inleveren bij het kantoor van de 
Nederlandsche Bank ,in welks ressort zich 
hun standplaats bevindt, onder overlegging 
van bewijsstukken ter zake van het beslag. 

2. De inlevering geschiedt ten name van 
den justitieelen ambtenaar als zoodanig, on
der vermelding zooveel mogelijk van den 
naam van den eigenaar der in beslag geno
men bank_ en muntbiljetten en zilverbons. 

12. x. De gelegenheid tot inlevering als 
bedoeld in de artikelen 7, 8, 9, 10 en 11, staat 
volgens een nader door of vanwege den Mi
nister van Financiën bekend te maken sche
ma open van 26 September tot 2 October 
1945, beide genoemde dagen inbegrepen. 

2. De bedragen, die op grond van het be
' paalde in de artikelen 7, 8, 9, 10 l'!n n worden 
ingeleverd, zijn geblokkeerd totdat ter zake 
een nadere_ voorziening zal zijn getroffen. 

13. 1. Het is verboden: 
IO 
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a. bij de inlevering van bank- en munt
biljetten en zilverbons gebruik te maken van 
tusschengeschoven personen met het oog
merk meer of spoediger betaalmiddelen te
rug te ontvangen dan waarop degene, te 
wiens name behoort of behoorde te worden 
ingeleverd, alleen handelende, recht zou heb
ben, of met het oogmerk op eenigerlei wijze 
de overheid te misleiden nopens den om
vang van het bedrag aan in te leveren bank
en muntbiljetten en zilverbons, toebehoo
rende aan dengene, te wiens name behoort of 
behoorde te worden ingeleverd; 

b. tusschenkomst te verleenen vóor han
delingen sub a bedoeld. 

1 
2. Handelingen in strijd met dit artikel 

worden aangemerkt als misdrijven. 

AFDEELING II. 
14. 1. Alle tegoeden van rekeninghouders 

bij de Nederlandsche Bank en bij de leden 
van de bedrijfsgroepen Effectenhandel, Han
delsbanken en Landbouwcredietbanken, 
waarover per chèque of door middel van af
of overschrijvingen kan worden beschikt, 
worden tot de bedragen, welke die tegoeden 
aanwijzen na .kassluiting op 25 September 
1945, als geblokkeerde tegoeden beschouwd, 
tot,;Jn• •~r zake een nadere voorziening zal 

ên. 
2. · epaalde in het vorige lid geldt 

mede voor tegoeden op depositorekening en 
tegoeden bij Spaarbanken. 

15. x. Het is verboden zonder vrijstelling 
krachtens beschikking van den Minister van 
Financiën of zonder vergunning van de Ne
derlandsche Bank tegoeden, welke ingevolge 
het bepaalde bij de artikelen 12 en 14 als ge
blokkeerd worden beschouwd, op eenigerlei 
wijze: 

a. geheel of gedeeltelijk in betaalmidde
len uit te betalen of op te nemen; 

b. geheel of gedeeltelijk door overschrij
ving aan derden over te dragen of te doen 
overdragen. 

2. Handelingen in strijd met het bepaal
de in het eerste lid worden beschouwd als 
misdrijven. 

16. x. Voor zoover betalingsverplichtin
gen ten gevolge van bepalingen van deze Be
schikking niet, niet geheel, of niet tijdig kun
nen worden nagekomen, zijn zij opgeschort. 

2. De Minister van Financiën stelt tla
dere regelen aangaande den duur, de gren
zen en de gevolgen van de in het -eerste lid 
bedoelde opschorting. 

3. Het is verboden zonder redelijken 
grond met een beroep op de in het eerste lid 
bedoelde opschorting een verplichting niet, 
niet geheel, of niet tijdig nä te komen. 

4. Handelingen in strijd met het derde 
lid zijn overtredingen. 

AFDEELING III. 
17. Aan leden van de bedrijfsgroepen Ef

fectenhandeJ, Handelsbanken, Landbouw
credietbanken en Spaarbanken, wordt tt';n 
laste van 's Rijks schatkist een provisie toe
gekend voor hun medewerking aan de uit
voering van de maatregelen, vervat in deze 
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Beschikking, ten bedrage van ½ o/oo van 
het bedrag, dat bij hen aan buiten omloop 
gestelde bank- en muntbiljetten en zilver
bons is ingeleverd. 

18. x. Geadresseerden van een aangetee
kende zending, die blijkens het poststempel 
van het kantoor van ontvangst op of"na 22 • 
September 1945 te bestemder plaatse is aan_ 
gekomen, zijn gerechtigd deze zending te 
weigeren. 

2. Het risico van te late aankomst van 
een aangeteekende zending is voor rekening 
van den afzender. 

19. Alle stukken opgemaakt ter uitvoe
ring van deze Beschikking zijn vrijgesteld 
van het recht van zegel. -

20. De Nederlandsche Bank is gehouden 
de tegenwaarde der bankbiljetten die niet of 
niet tijdig, overeenkomstig het bepaalde in 
de artikelen 7, 8, 9, 10 en II zijn ingeleverd, 
aan den Staat af te dragen. 

21. De Minister van Financiën regelt alle 
gevallen waarin deze Beschikking niet voor
ziet. 

22. Deze Beschikking wordt aangehaald 
als .,Beschikking Geldzuivering 1945". 
, 23. Deze Beschikking, die in het Staats
blad wordt geplaatst, treedt in werking met 
ingang van 13 September 1945. 

's-Gravenhage, 12 September 1945. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. z2 September z945.) 

S. F 170. 

zo September z945. BESLUIT tot intrek
king van het Koninklijk besluit van 7 
September 1944 (Staatsblad No. E 84), 
houdende vaststelling van het Tijdelijk 
Bioscoopbesluit. 

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

Binnenlandsche Zaken, van Justitie, van Fi
nanciën, en van Handel en Nijverheid Nan 
4 September 1945, No. 4146, Afdeeling Bin
nenlandsch Bestuur, Bureau Bestuurszaken; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons 
besluit van 7 September 1944, Staatsblad 
No. E 84, houdende vaststelling van het Tij_ 
<lelijk Bioscoopbesluit, in verband met de 
sedert gewijzigde omstandigheden in te trek
ken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Ons besluit van 7 September 1944, 

(Staatsblad No. E 84), houdende vaststel
ling van het Tijdelijk Bioscoopbesluit, wordt 
ingetrokken. 

2. x. De krachtens artikel 1, eerste lid, 
van het Tijdelijk Bioscoopbesluit ingestelde 
rechtspersoon "Nederlandsch Filmimport
en distributieorgaan" wordt opgeheven en 
geliquideerd. 

2. De liquidatie geschiedt door Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken. 

3. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag zijner afkondiging. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Za
ken, van Justitie, van Financiën en van Han
del en Nijverheid zijn, ieder voor zooveel 

' 
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hem betreft, belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 1oden September 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van Binnenlandsche Zaken, BEEL. 

De Min. van Justitie, KOLFSCHOTEN. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. van Handel en Nijverheid, R . Vos. 

(Uitgeg. 25 September 1945.) 

S. F 171. 

10 September 1945. BESLUIT, houdende 
wijzigingen in de lijsten B. en C., ge
voegd bij het Besluit Bezettingsmaat
regelen. 

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

Sociale Zaken van 30 Augustus 1945, no. 
1285 H/Doss. 9, afd. Volksgezondheid; 

Geelt op artikel 28 van het Besluit Bezet
tingsmaatregelen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Artikel 1. 
In de lijst B, bedoeld in artikel 17 van het 

Besluit Bezettingsmaatregelen, wordt onder 
het hoofd "Verordeningenblad 1944" na "12" 
toegevoegd: No. 13. 

Artikel 2. 
Uit de lijst C, bedoeld in artikel 18 van 

het Besluit Bezettingsmaatregelen, vervalt 
onder het hoofd "Verordeningenblad 1944" 
de aanduiding: ,,No. 13". 

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

's-Gravenhage, den 1oden September 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Soc. Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. 5 Oct. 1945.) 

S. F 172. 

II September 1945. BESLUIT, strekkende 
tot wijziging van artikel 5 van het Al
gemeen Rijksambtenarenreglement. 

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

Binnenlandsche Zaken van 10 Augustus 1945, 
No. 4998/R, Afdeeling Ambtenarenzaken; 

Gelet op artikel 125 van de Ambtenaren-
wet 1929; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 Augustus 1945, No. 13) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister voornoemd van 5 September 1945; No. 
5159/R, Afdeeling Ambtenarenzaken; . 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. 1. In het eerste lid van artikel 5 van 

het Algemeen RiJksambtenarenreglement 
wordt f 3000 vervangen door: f 6000. 

2. In het tweede lid van artikel 5 van het 
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Algemeen Rijksambtenarenreglement ver
valt de zinsnede: ,, ,voor zoover de aan het 
ambt verbonden maximum-bezoldiging een 
bedrag van f 5000 's jaars niet te boven 
gaat". 

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

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

's-Gravenhage, den uden September 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Binnenlandsche Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. 28 Sept. 1945.) 

S. F' 173. 

13 September 1945. BESLUIT, houdende 
vaststelling van een leeftijdsgrens voor 
het vervullen van openbare functies. 

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

Algemeene_ Oorlogvoering van het Konink
rijk, van Binnenlandsche Zaken, van Justitie, 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
van Financiën, van Oorlog, van Marine, van 
Openbare Werken, van Verkeer en Energie, 
van Handel en Nijverheid, van Scheepvaart, 
van Voedselvoorziening, Landbouw en Vis
scherij , van Sociale Zaken en van Overzee
sche Gebiedsdeelen, van 8 Augustus 1945, 
no. 24681; 

Overwegende, dat het wenschelijk is voor 
het vervullen van openbare functies een leef
tijdsgrens vast te stellen, voor zoover dit niet 
reeds is geschied; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 Augustus 1945, no. 9); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken, mede na
mens de overige Ministers, van 3 Septem
ber 1945, no. 3864; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. x. Aan personen, aangesteld of 

op arbeidsovereenkomst werkzaam in open
baren dienst hier te lande, wordt, behoudens 
in zeer bijzondere gevallen ter beoordeeling 
van het tot ontslag bevoegde gezag, bij het 
bereiken van den vollen ouderdom van 65 
jaar door het bevoegd gezag ontslag verleend 
met ingang van de eerstvolgende maand. 

2. Tot den openbaren dienst behooren 
alle diensten en bedrijvert door den Staat en 
de openbare lichamen beheerd. 

3. Het ontslag wordt aan personen, die 
op den dag van de inwerkingtreding van dit 
besluit den ouderdom van 65 jaar hebben 
bereikt, verleend met ingang van 1 Januari 
1946. 

2. Dit besluit is niet van toepassing: 
a. op personen, die krachtens reeds be

staande wettelijke voorschriften bij het be-

• 
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1eiken van een bepaalden leeftijd, behoudens 
toepassing van overgangsbepalingen, uit de 
functie worden ontslagen; · 

b. op hen, genoemd in artikel 2, lid 2, 

onder a, van de Ambtenarenwet 1929; 
c. op personen, die de functie als neven

betrekking bekleeden. 
3. Dit besluit treedt in werking met in

gang van 1 December 1945. 
Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel 

hem betreft, belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 13den September 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. voor Algem. Oorlogvoering van het 
Koninkrijk, W. SCHERMERHORN. 

De Min. van Binnenlandsche Zaken, BEEL. 
De Min. van Justitie, KOLFSCHOTEN. 
De Min. v. 0., K. en W., VAN DER LEEUW. 
De Min. van financiën, P. LIEFTINCK. 

, De Min. van Oorlog, J. MEYNEN. 
De Min. van Marine, DE Boov. 
De Min. van Openb. W., J. A. RINGERS. 
De Minrv. Verk. en Energie, TH. v. SCHAIK. 
De Min. van Handel en Nijverheid, H . Vos. 
De Min. van Scheepvaart, a.i., DE Boov. 
De Min. van V., L. en V., S. L. MANSHOLT. 
De Min. van Soc. Zaken, W. DREES. 
De Min. van Overzeesche Gebiedsdeelén a.i., 

W. SCHERMERHORN. 
(Uitgeg, 25 September z945.) 

s. J<' 174. 

13 September 1945. BESLUIT, betreffende 
een geldleening ten laste van het Rijk, 
in andere dan Nederlandsche munt tot 
een gezamenlijk bedrag van ten hoogste 
twee milliard gulden. 

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

Financiën en van Buitenlandsche Zaken van 
rn Augustus 1945, No. 73, afdeeling Geld
wezen; 

Overwegende, dat de wenschelijkheid is ge
bleken ten behoeve van het herstel en den 
wederopbouw vah het Rijk geldleeningen in 
vreemde valuta ten laste van het Rijk aan te 
gaan; 

Voorts overwegende, dat uitstel van de 
daartoe vereischte machtiging niet kan wor
den gedoogd, zoodat een onverwijlde regeling 
noodzakelijk is; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
den 4en September 1945, No. 15; 

Ç}ezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 12 September 1945, 
no. 176, afd. Geldwezen; 

Hebben goedgevonden n verstaan: 
Art. 1. 1. Onze Minister van Financiën 

is gemachtigd ten laste van het Rijk geldlee
ningen aan te gaan in andere dan Nederland
sche munt tot een gezamenlijk bedrag van 
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ten hoogste 2 milliard gld. (f 2,000,000,000) 
gerekend naar den wisselkoers, geldende ten 
dage van het aangaan van zoodánige lee
ningen. 

2. De machtiging, bedoeld in het eerste 
lid, strekt zich uit tot de geldleeningen, wel
ke sinds den eersten Januari 1944 zijn aan
gegaan, met uitzondering van de dollarlee
ning, voor het aangaan waarvan bij Ons Be
sluit van 14 November 1944 (Staatsblad no. 
E 137) machtiging is verleend. 

3. De financieele voorwaarden der lee
ningen worden door Onzen Minister van Fi-
nanciën bepaald. · 

2. Dit besluit, waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State, treedt 
in werking met ingang van den dag volgende 
op dien zijner afkondiging in het Staatsblad. 

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

's-Gravenhage, 13 September 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

. De Min. v. Buiten/. Z., E. N. VAN KLEFFENS. 
(Uitgeg. 14 September z945.) 

s. "F 175. 

z4 September z945. BESLUIT, betreffen
de hernieuwde inwerkingtreding van de 
voorloopig geschorste uitvoeringsrege
'lingen van de IJkwet 193 7 (Staatsblad 
No. 627) en van het Reglement op de 
maten, gewichten, meet- en weegwerk
tuigen 1939 (Staatsblad No. 664). 

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

Handel en Nijverheid van 13 Augustus 1945, 
No. 7443 J.Z.; 

Overwegende, dat het voor een goede uit
voering van de IJkwet 1937 (Staatsblad No. 
62 7) en een juiste functionneering van den 
Dienst van het IJkwezen noodzakelijk is, dat 
de sinds 10 Mei 1940 door den Secretaris
Generaal van het Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart genomen beslui
ten en beschikkingen tot uitvoering van ge
noemde wet en van het daarop steunende 
Reglement op de maten, gewichten, meet- en 
weegwerktuigen 1939 (Staatsblad No. 664), 
welke ingevolge artikel 15, eerste lid, van 
het Besluit bezettingsmaatregelen (Staats
blad No. E 93) voorloopig zijn geschorst, we
derom in werking treden; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 September 194s, No. 12); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 10 September 1945, 
No. 13697 J.Z.; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Alle tijdens de vijandelijke bezet

ting van het Rijk in Europa door den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart genomen 
besluiten en beschikkingen tot uitvoering 
van de IJkwet 1937 (Staatsblad No. 627) en 
van het Reglement op de maten, gewichten, 
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meet- en weegwerktuigen 1939 (Staatsblad 
No. 664), welke ingevolge artikel 15, eerste 
lid van het Besluit bezettingsmaatregelen 
(Staatsblad No. E g3) voorloopig zijn ~e
schorst treden wederom in werking met dien 
verstan'de, dat, waar in bedoelde besluiten 
en beschikkingen wordt gesproken van of 
bevd~gdheden worden toegekend aan den 
Secretaris-Generaal van hpt Departement 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, in 
den vervolge verwezen wordt naar, onder
scheidenÎijk de bevoegdheden uitgeoefend 
worden door, Onzen Minister van Handel en 
Nijverheid. 

2. Dit besluit wordt geacht in werking te 
zijn getreden naar gelang het gron~gebie_d 
van het Rijk in Europa door den VtJand 1s 
ontruimd. 

Onze Minister van Handel en Nijverheid 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 14den September 1945. 
, WILHELMINA. 

De Min. v-an Handel en Nijverheid, H. Vos. 
(Uitgeg. 5 October 1945.) 

S. F 176. 

13 September 1945. BESLUIT, .betreffen
uitb:reiding van de lijst, behoorende bij 
het Besluit ontbinding landsverrader-
lijke organisaties. · 

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

Justitie van den 8 September 1945, 6e Af
deeling, No. no1 ; 

Overwegende, dat Ons gebleken is, dat na 
te noemen organisaties als nationaal-socia
listisch moeten worden aangemerkt; _ 

Gelet op het bepaalde in artikel 1, tweede 
lid, van het Besluit ontbinding landsverra
derlijke organisaties; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
aan de lijst, behoorende bij het Besluit ont

binding landsverraderlijke organisaties, toe 
te voegen: 

35e. De Nieuwe Omroel?.i 
36e. de Nationale Omroep;' 
37e. Nationale Pers; 
38e. Nederlandsche Nationaal-Socialis

tische Uitgeverij (Nenasu); 
3qe. Nationaal-Socialistisch Museum. 
Dit besluit, ten aanzien waarvan de be

voegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede lid, 
van het Besluit op den bijzonderen staat van 
beleg, niet kan worden uitgeoefend, treedt 
in werking op den dag zijner afkondiging. 

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

's-Gravenhage, ·den 13den September 1945. 
WILHELMINA. 

De Mi'n. van Justitie, KOLFSCHOTEN. 

(Uitgeg. 28 September r945.) 
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r8 September r945. BESLUIT, houdende 
vaststelling van een Tijdelijk Persbe
sluit 1945. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers v_i:i,n 

Binnenlandsche Zaken en van OnderwtJS, 
Kunsten en Wetenschappen van 27 Augustus_ 
1945, no. 2376; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is, _na
dere voorzieningen te treffen voor de zuive
ring en het herstel van het Nederla!?dsc_~e 
perswezen en te dien einde het TtJdehJk 
Persbesluit (Stbl. no. E 69) te vervangen 
door een nieuw besluit; 

Den Raad van State"gehoord (advies van 
II September 1945 no. 8); ' 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi-
nister van Binnenlandsche Zaken, mede na-
mens zijn Ambtgenoot van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 17 Septem
ber 1945, Afdeefing Binnenlandsch Bestuur, 
Bureau Wetgeving, no. 4641; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art: 1. • In dit besluit wordt verstaan 

onder: 
,,Onze Minister": Onze Minister van Bin

nenlandsche Zaken; 
"Orize Ministers": Onze Ministers van 

Binnenlandsche Zaken en van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen; 

,,Commissie": de Commissie voor de pers
zuivering, bedoeld in artikel 6. 

2. 1. De redacteur, redactioneel mede
werker of verslaggever van een dagblad, die 
tijdens de bezetting zijn taak op zoodanige 
wijze heeft vervuld, dat mede daardoor na
tionaal-socialistische beginselen of denk
beelden dan wel ideologieën van den vijand 
ingang ~ouden hebben kunnen vinden, als
mede hij , die door aanblijven in een leidende 
functie in de dagbladonderneming geacht 
moet worden tegen een vervulling van de 
taak op de wijze, als I-iiervoren bedoeld, geen 
bezwaar te hebben gehad, kan worden ontzet 
van het recht om bij een zoodanige onder
neming werkzaam te zijn in eenige journà
listieke • of leidende niet-journalistieke func-
tie. 

2. Onder dagblad wordt in dit artikel 
mede verstaan elk ander periodiek orgaan. 

3. . Onder dagbladonderneming wordt in 
dit artikel verstaan een onderneming tot het 
uitgeven van een dagblad in den zin van het 
voorgaande lid. 

4. Commissarissen en daarmede in func
tie gelijkstaande personen worden geacht een 
leidende functie in den zin van het eerste lid 
in de onderneming te vervullen. 

3. 1. De duur der ontzetting krachtens 
artikel 2 wordt bij de uitspraak gesteld op 
ten hoogste twintig jaren. 

2. De ontzetting levert voor de weder
partij bij een arbeidsovereenkomst steeds 
een dringende reden op tot beëindiging van 
de dienstbetrekking. 

3. Zoodanige ontzetting heeft ten aan
zien van de beëindiging van een maatschap 
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of vennootschap dezelfde rechtsgevolgen als · 
een onder curateele stelling. 

4. 1. Indien ernstige aanwijzingen be
staan van een gedraging, welke een ontzet
ting van recht overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 2 wettigt, kan de beschuldigde, na
dat hij is gehoord of althans behoorlijk is 
opgeroepen, voorloopig van het in dat artikel 
bedoelde recht worden ontzet. 

2. De voorloopige ontzetting eindigt door 
een uitspraak, strekkende tot ontzetting van 
recht overeenkomstig het bepaalde in- artikel 
2, dan wel door een uitspraak, strekkende tot 
opheffing van de voorloopige ontzetting. 

5. 1. Het bepaalde in de voorgaande ar
tikelen laat onverkort de mogelijkheid van 
toepassing van het Besluit Zuivering Be
drijfsleven, met dien verstande, dat die toe
passing, voor zoover in dat besluit opgedra
gen aan de zuiveringsraden voor het bedrijfs
leven, ten aanzien van personén, die een 
leidende functie in een da~bladondememing 
vervullen, uitsluitend geschiedt door de 
Commissie. 

2. De leden 2 en 3 van artikel 2 zijn van 
toepassing:. 

6. De ontzetting en de voorloopige ont
zetting, bedoeld in artikel 2 onderscheiden
lijk 4, geschiedt door de Commissie voor dè
Perszuivering, waarvan de samenstelling, 
zetel, alsmede, voorzoover niet in dit besluit 
geregeld, de werkwijze wordt bepaald door 
Onzen Minister. . 

7. 1. De Commissie stelt naar het be
staan van gronden voor een ontzetting van 
recht een onderzoek in: 

a. op aangifte; 
b. eigener beweging; 
c. op aanwijzing van Onzen Minister of 

van den Persraad. , 
2. De artikelen 17 tot en met 25, 27, le

den :l en 5, en 28 tot en met 33,eerste lid, van 
het Besluit Zuivering Bedrijfsleven zij_n van 
overeenkomstige toepassing. 

8. 1. De uitspraak van de Commissie tot 
ontzetting van recht op grond van artikel 2 
is terstond van kracht. Zij wordt openbaar 
gemaakt door plaatsing in de Nederlandsche 
Staatscourant. Op verzoek van den beschul
digde wordt op gelijke wijze openbaar ge
maakt een uitspraak, houdende, dat opleg
ging van een maatregel, als bedoeld in arti
kel 2, achterwege blijft. 

2. De Commissie doet van de ontzetting 
onverwijld bij aangétéekend schrijven mede
deeling aan den beschuldigde; de secretaris 
doet mededeeling aan den Raad voor het 
Rechtsherstel en aan den officier van justitie 
bij de arrondissementsrechtbank, binnen 
welker ressort de beschuldigde zijn beroep, 
bedrijf of functie uitoefent of laatstelijk uit
oefende. 

9. 1. Met ingang van een door Onze Mi
nisters vast te stellen datum wordt een Pers
raad ingesteld, waarvan de samenstelling, 
zetel en werkwijze door Onze Ministers wor
den bepaald. 

2. De Persraad dient Onze Ministers des
gevraagd of eigener beweging van advies in 
alle aangelegenheden, de Nederlandsche pers 
betreffende. 
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10. 1. De verschijning van eenig dag_ of 
nieuwsblad zonder vergunning van Onze Mi
nisters is verboden. 

2. Het verbod geldt niet ten aanzien van: 
a. dag- of nieuwsbladen, die in de week, 

liggende vóór den dag van inwerkingtreding 
van dit besluit, anders dan kl'achtens toestem
ming, als bedoeld in artikel 31, lid 1, recht-
matig verschenen; 

b. door Onze Ministers te bepalen soor
ten van dag- of nieuwsbladen. 

11. De vergunning wordt steeds en uit
sluitend geweigerd, indien de redacteuren, 
redactioneele medewerkers en verslaggevers 
van het dagblad, alsmede zij, die in de onder_ 
neming een leidende functie bekleeden, niet 
alle in het bezit zijn van een geldig certifi
caat of voorloopig certificaat van geen be
zwaar, als bedoeld in artikel 24. 

12. 1. De vergunning kan·worden inge
trokken, wanneer zich na het verleenen daar
van feiten of omstandigheden voordoen of 
bekend worden, die, indien zij aanwezig of 
bekend waren ge~eest, grond tot weigering 
zouden hebben opgeleverd. 

2. Van de dag- of nieuwsbladen, bedoeld 
in artikel 10, lid 2, kan de verschijning door 
Onze Ministers worden verboden op den 
grond, waarop de vergunning, bedoeld in dat 
artikel, wordt geweigerd. 

13. Aan den uitgever van een dag- of 
nieuwsblad kan door den Persraad worden 
gelast in een of meer nummers daarvan een 
bepaald bericht op te nemen in een in dien 
last aangegeven vorm. De uitgever is be
voegd van dezen last aan den voet van het 
bericht melding te maken. 
Onze Ministers worden verboden op den 
of nieuwsbladen, welke rechtmatig verschij
nen, kan Onze Minister, na overleg met On
zen Minister van Handel en Nijverheid, de 
terbeschikkingstelling tegen vergoeding van 
kosten vorderen van goederen, welke gediend 
hebben of bestemd zijn voor het doen ver
schijnen van een of meer dag- of nieuwsbla
den, waarvan de verschijning is verboden. 

2. Aan een uitgever van een dag- of 
nieuwsblad, welke over een eigen drukkerij 
beschikt, kan Onze Minister de verplichting 
opleggen, om een of meer aan te wijzen, door 
anderen uitgegeven, dag_ of nieuwsbladen 
tegen vergoedii,g van kosten te doen zetten 
en drukken. 

3. Indien tusschen de betrokkenen ter
zake geen overeenstemming wordt bereikt, 
regelt de Persraad op verzoek van de meest 
gereede partij de te betalen vergoeding en de 
overige voorwaarden naar zakelijke opvat
tingen betreffende overeen1comsteri op dit 
gebied. 

15. De Persraad kan tot het doen druk
ken, tijdig verschijnen en verspreiden van de 
dag- of nieuwsbladen, bedoeld in a rtikel 10, 

li°d 2 , voorzieningen treffen. 
16. De Persraad kan met betrekking tot 

oplage, fo rmaat en aantal per week te ver
schijnen nummers van dag- of nieuwsbladen 
voorschriften geven. 

17. 1. Ter verzekering van de zuivering 
van het Nederlandsche perswezen kan Onze 
Minister een onderneming, welke een of meer 
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dag- of nieuwsbladen uitgeeft, onder een be
windvoerder stellen. 

2. De kosten der bewindvoering komen 
ten laste van de onderneming. 

3. De bewindvoerder is bevoegd tot het 
verrichten, zoo in als buiten rechte, van alle 
rechtshandelingen en andere handelingen, 
welke het drijven der onderneming met zich 
brengt. 

4. Tijdens den duur der bewindvoering 
worden de bevoegdheden van den eigenaar, 
van de bestuurders en van de overige tot ver
tegenwoordiging of bestuur bevoegde perso
nen opgeschort, en worden de bevoegdheden 
van alle organen der onderneming <loot den 
bewindvoerder uitgeoefend. 

5. De• aanstelling van den bewindvoerder 
in een onderneming, welke in het handels
regis.ter is ingeschreven, wordt ambtshalve 
en kosteloos in dat register ingeschreven. 

6. De bewindvoerder is van zijn hande
lingen uitsluitend verantwoording schuldig 
aan Onzen Minister. Deze Minister kan den 
be'11'indvoerder te allen tijde ontslag verlee
nen. 

7. Het salaris van den bewindvoerder 
wordt door Onzen Minister vastgesteld. 

8. De bewindvoering kan door Onzen Mi
nister te allen tijde worden beëindigd. Het 
bepaalde in lid 5 is van overeenkomstige toe
passing. 

18. 1. Het is verboden in eenig dag- of 
nieuwsblad een bijdrage op te nemen, afkom
stig van een persoon, die door de Commissie 
is ontzet of voorloopig ontzet van het recht, 
bedoeld in artikel 2, of afkomstig van een 
vijandelijk onderdaan, dan wel een persaon, 
die niet in het bezit is van een geldig certi
ficaat of voorloopig certificaat van geen be
zwaar, bij dat dag- of nieuwsblad of de des- • 
betreffende onderneming eenige journalis
tieke functie of leidende niet-journalistieke 
functie te laten vervullen. 

2. Het bepaalde in het vorig lid geldt met 
betrekking tot bijdragen, afkomstig van vij
andelijke onderdanen, niet indien uitdrukke
lijk toestemming door den Persraad is ver
leend. 

l 9. 1. Het is verbo"den eenig dag-,of 
nieuwsblad uit te geven zonder dat: 

a. een volledige opgave der in artikel II, 

lid 1, bedoelde pérsonen 9Det derzelver na
men, voornamen, functies en persoonlijke 
adressen, aan den Persraad is verstrekt; 

b. aan het hoofd of den voet van elk num
mer is opgenomen een volledige lijst van de 
namen en functies van de verantwoordelijke 
leden van de redactie en van de directie, van 
den uitgever en van den drukker. 

2. Voor wat betreft de in het voorgaande 
lid onder b voorgeschreven opgave kan met 
vergunning van den Persraad de naam van 
een persoon door een bepaald pseudoniem 
worden vervangen. 

20. De ontzetting en de voorloopige ont
zetting van recht worden voor de toepassing 
van artikel 1q5 van het Wetboek van Straf
recht met ontzetting bij rechterlijke uit
spraak geliik gesteld. 

21. 1 . Hij, die opzettelijk een dag- of 
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nieuwsblad, waarvan krachtens dit besluit 
verschijning is verboden, uitgeeft, drukt, ver
spreidt, openlijk ten toon stelt of aanslaat of, 
om verspreid, openlijk tentoongesteld of aan
geslagen te worden, in voorraad heeft, dan 
wel ten behoeve van de verboden verschij
ning van een zoodanig blad eenige redac
tioneele of andere w~rkzaamheden verricht, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste een jaar of met geldboete van ten 
hoogste tienduizend gulden. 

2. Hij, die een dag- of nieuwsblad uit
geeft, drukt, verspreidt, openlijk ten toon 
stelt of aanslaat Of; om verspreid, openlijk 
tentoongesteld of aangeslagen te worden, in 
voorraad heeft-;--tlan wel ten behoeve van een 
dag- of nieuwsblad eenige redactioneele of 
andere werkzaamheden verricht, wordt, in
dien hij redelijkerwijze moest vermoeden, dat 
zijn handeling een dag- of nieuwsblad be
treft, waarvan krachtens dit besluit de ver
schijning is verboden, gestraft met gevange
nisstraf of hechtenis van ten hoogste zes 
maanden of geldboete van ten hoogste vijf
duizend gulden. 

3. Hij, die opzettelijk niet voldoet hetzij 
aan een last, als in artikel 13 of een vorde
ring of verplichting, als in artikel 14, leden 
1 en 2, bedoeld, hetzij aan een voorziening 
of voorschrift krachtens artikel 15 of 16, dan 
wel opzettelijk de uitvoering daarvan ver
hindert of belemmert, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste drie maanden 
of geldboete van ten hoogste duizend gulden. 

4. Hij, aan wiens schuld te wijten is, dat 
niet wordt voldaan hetzij aan een last, als in 
artikel 1~, of een vordering of verplichting, 
als in artikel 14, leden 1 en 2, bedoeld, hetzij 
aan een voorziening of voorschrift krachtens 
artikel 15 of 16, dan wel, dat de uitvoering 
daarvan wordt verhinderd of belemmerd, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste een maand of geldboete van ten 
hoogste honderd gulden. 

s. De in dit artikel omschreven strafbare 
feiten worden als misdrijven aangemerkt. 

22. r. Hij, die in strijd handelt met een 
der bepalingen van de artikelen 18 en 19 
wordt gestraft met hechtenis xan ten hoogste 
drie maanden of geldboete van ten hoogste 
vijfhonderd gulden. , 

2. De in dit artikel omschreven strafbare 
feiten worden als overtred;.tgen aangemerkt. 

23. r. Indien een der bij de beide voor
gaande artikelen strafbaar gestelde feiten 
wordt begaan door een rechtspersoon, kan de 
strafvervolging worden ingesteld en de straf 
worden uitgesproken tegen de bestuurders. 
Geen straf wordt uitgesproken tegen den be
stuurder, van wien blijkt, dat het feit buiten 
zijn toedoen is begaan. 

2. In geval van een veroordeeling op 
grond van het bepaalde bij een der beide 
voorgaande artikelen, kunnen aan den ver
oordeelde of aan den rechtspersoon, die het 
feit heeft begaan, toebehoorende voorwer
pen, waarmede of met betrekking tot welke 
het feit is begaan of welke door middel van 
het strafbare feit zijn verkregen, worden 
verbeurd verklaard. 
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24, 1. Het certificaat van geen bezwaar, 
bedoeld in artikel II, wordt op aanvraag 
verleend door de Commissie: 

a. aan hen, die tijdens de bezetting een 
functie, als bedoeld in artikef n, hebben 
vervuld, tenzij is of wordt overgegaan tot 
ontzetting of voorloopige ontzetting van 
recht; 

b. aan anderen, tenzij op grond van hun 
houding in verband met de bezetting moet 
worden verwacht, dat hun optreden in een 
functie, als bedoeld in artikel II, den goeden 
naam van de Nederlandsche dagbladpers zal 
schaden. 

2. De leden 2, 3 en 4 van artikel 2 zijn 
van toepassing. 

3. In afwachting van een definitieve be
slissing verleent de Commissie binnen dertig 
dagen nadat de aanvraag is ontvangen, aan 
de personen, bedoeld in lid 1, onder a, een 
voorloopig certificaat, tenzij is of wordt over
gegaan tot voorloopige ontzetting van recht. 
Het voorloopig certificaat vervalt door een 
definitieve beslissing. 

25. Alvorens tot het nemen van een be
schikking, als bedoeld in de artikelen 10, II, 

12, 14, leden 1 en 2, en 17, wordt overge
gaan wordt het advies van den Persraad in
gewonnen. De Persraad is. bevoegd eigener 
beweging voorste1Jen tot het nemen van deze 
beschikkingen bii Onze M inisters onderschei
denlijk Onzen Minister in te dienen. 

26. r. Alle beschikkingen van Onze Mi
nisters onderscheidenlijk Onzen Minister, als 
bedoeld in artikel 2s, en van den Persraad 
zijn met redenen omkleed. 

2. Zij worden aan de rechtstreeks belang
hebbenden schriftelijk medegedeeld, in geval 
van afwijking van het advies van den Pers
raad met vermelding van deze omstandig
heid. De beschikkingen, bedoeld in de arti
kelen 10, lid 1 en' lid 2, onder b, 12 en 17, 
worden tevens op een door Onzen Minister 
te bepalen wijze algemeen bekendgemaakt. 

27. I. Ter vervulling- van de hun opge
dragen taak kunnen Onze Ministers elk on
derzoek instellen of doen instellen, dat zij 
noodig oordeelen. 

2. Onze Ministers en de door hen aange
wezen personen hebben te allen tijde vrijen 
toegang tot de kantoren en drukkerijen van 
alle dag- en nieuwsbladen en kunnen de in
zaee vorderen vaa alle boeken en bescheiden, 
welke op de verschijning daarvan betrekking 
hebben. 

3. Ter vervulling van de hem opgedragen 
taak komen de bevoegdheden, bedoeld in de 
leden 1 en 2, tevens toe aan Onzen Minister, 
de door hem aangewezen personen, de leden 
van den P ersraad en de door dezen raad aan
gewezen personen. 

4. De Persraad kan getuigen en deskun
digen oproepen en hooren. Ieder, die als ge
tuige of deskundige_ is opgeroepen, is ver
plicht aan deze oproeping gevolg te geven en 
yetuigenis af te leggen of zijn diensten als 
deskundige te verleenen. De getuigen worden 
beëedigd de geheele waarheid en niets dan 
de waarheid te zullen spreken, de deskundi
gen verslag naar hun geweten te zullen -doen. 
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28. r. Van de beschikkingen van Onze 
Ministers onderscheidenlijk van Onzen Mi
nister, met uitzondering van die, bedoeld in 
artikel 10, lid 2, onder b, staat iederen recht
streeks belanghebbende, indien de beschik
kingen genomen zijn in afwijking van het 
advies van den Persraad, binnen dertig da
gen na dien der dagteekening van de mede
deeling, bedoeld in artikel 26, lid 2, beroep 
open op Ons, den Raad van State, Afdeeling 
voor de geschillen van bestuur, gehoord. 
Door het instellen van het beroep wordt de 
werking der beschikkingen niet geschorst. 

2. Van de beschikkingen van den Pers
raad staat binnen dertig dagen na dien der 
dagteekening van de mededeeling, bedoeld in 
artikel 26, lid 2, beroep open op Onzen Mi
nister. Het bepaalde in den tweeden zin van 
het vorig Jid is van overeenkomstige toepas
sing. 

3. De beslissingen in beroep worden aan 
de rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk 
medegedeeld. Wordt in beroep een beschik
king, als bedoeld in artikel 26, lid 2, tweeden 
zin, vernietigd, dan wordt dit tevens op de 
daarbedoelde wijze algemeen bekendge
maakt. 

29. Onze Ministers stellen de ter uitvoe
ring van dit besluit noodige voorschriften 
vast. 

30. De artikelen 10, 11, 12, 16, 18, 21, 23 , 
24, 25, 26, 27 en 28 van dit besluit zijn van 
overeenkomstige _toepassing op tijdschriften 
en weekbladen, met dien verstande, dat de 
bevoegdheden van Onze Ministers en van 
Onzen Minister worden uitgeoefend door 
O~en Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, en dat in de artikelen 10, 
lid 2, onder a , en 16 in plaats van "week" 
wordt gelezen " drie maanden". 

31. r. De toestemmingen, bedoeld in ar
tikel 2, lid 1. van het Tijdelijk Persbesluit 
(Stbl. no. E 6q) , krachtens artikel 12, Jid 1, 
van dat besluit verleend door Onzen Mi
nister -0f door het militair gezag, gelden tot 
op den zestigsten dag na dien, bedoeld in ar
tikel Q, lid 1, of zooveel eerder als Onze Mi
nisters, den Persraad gehoord, zullen bepa
len, als vergunning, bedoeld in artikel 10, 

lid r. 
2. Onze Minister stelt de overige in ver

hand met de vervanging van het Tijdelijk 
Persbesluit (Stbl . no. E 6Q) door dit besluit 
noodige overgangsbepalingen vast. 

32. 1. De bepalingen van dit besluit laten 
onverlet de bevoegdheden, bij artikel 10 van 
het besluit op den biizonderen staat van be
leg aan het militair gezag toeP-ekend. 

2 . Dit besluit , ten aanzién waarvan de 
bevoegdheden, bedoeld in artikel Q, tweede 
lid, van het besluit op den biiznnderen staat 
van beleg, niet kunnen worden uit<>:eoefend, 
kan worden aangehaald als ,.Tiidelijk Pers
besluit 104~" en treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien zijner af
ko.ndiP.:ine-. Met ingang van dien dag treedt 
het Tiideliik Persbesluit (Stbl . no. E 69) 
buiten werking. 

3 . Dit besluit treedt uiterlijk met ing;mg 
van 1 Januari 1947 buiten werking. 
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Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen zijn, ieder voor zooveel hem betreft, be
last met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift gezonden zal worden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 18den September 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van Binnenlandsche Zaken, BEEL, 
De Min. v. 0 ., K. en W., VAN DER LEEUW. 

(Uitgeg. zB September z945.) 

- S. F 178. 

20 September z945. BESCHIKKING van 
den Minister van Financiën, houdende 
verbod tot het oppotten of opgepot 
houc!_en van zinken pasmunt. 

De Minister van Financiën, 
Overwegende, dat het noodzakelijk is na

dere voorzieningen te treffen in verband 
met de zuive~ng van het geldwezen; 

Gelet op artikel I van het Machtigingsbe
sluit geldzuiverirtg (Staatsblad no. F 133); 

Heeft goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. 1. De belemmering van het beta

lingsverkeer door oppotten of opgepot hou
den van zinken pasmunt tot hoogere bedra
gen dan, 

tien gulden in vijf-en-twintig-centstukken 
en tien-centstukken, · 

een gulden in stuivers, 
vijf en twintig cent in twee-en-een halve 

centstukken en één-centstukken 1 
is verboden. 

2. Handelingen in strijd met het in het 
vorige lid vervatte verbod zijn misdrijven. 

2. Deze beschikking, die in het Staats
blad zal worden geplaatst, kan worden aan
gehaald als "Beschikking verbod oppotten 
zinken pasmunt" en treedt in werking met 
ingang van den dag volgende op dien harer 
afkondiging. ' 

's-Gravenhage, den 2osten September 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 
(Uitgeg. 20 September 1945.) 

s. 1· 179. 

19 September 1945. BESLUIT tot het bren
gen van eenige wijzigingen in de opgaven 
van de bij het Besluit bezettingsmaat
regelen gevoegde lijsten. 

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

Financiën van 25 Juli 1945, n °. 18, afdeeling 
Directe Belastingen; 

Üv!:l'wegende, dat het noodzakelijk is ge
bleken, eenige wijzigingen te brengen in de 
opgaven van de bij het Besluit bezettings
maatregelen gevoegde lijsten; 

Gelet op artikel 28 van het Besluit bezet
tingsmaatregelen; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
II September 1945, n°. 9); 
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Gelet op het nader rapport van Onzen 
voomoemden Minister van 14 September 
1945, n °. 165; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Artikel 1. 

De in lijst A, bedoeld in artikel 16 van het 
Besluit bezettingsmaatrègelen, onder het 
hoofd " Verordeningenblad 1940"· opgenomen 
verordening n °. 159, wordt geacht nimmer in 
die lijst te zijn vermeld en van den beginne 
af te zijn opgenomen in de in artikel 18 van 
genoemd besluit bedoelde lijst C. 

Artikel 2. 

De in lijst C, bedoeld in artikel 18 van het 
Besluit bezettingsmaatregelen, onder het 
hoofd "Verordeningenblad 1940" achter n°. 
242 vermelde toevoeging "met dien verstan
de, dat het bepaalde in artikel 28, onder 2, 

vervalt" wordt geacht nimmer te hebben be
staan. 

Artikel 3. 
De volgende in lijst C, bedoeld in artikel 

18 van het Besluit bezettin"gsmaatregelen, 
vermelde toevoegingen worden geacht nim
mer te hebben bestaan: 

a. onder het hoofd "Verordeningenblad 
1940" achter n°. 224 "met dien verstande, 
dat het bepaalde in artikel 31, eerste lid, on
der b, vervalt"; 

b. onder het hoofd "Verordeningenblad, 
1941" achter n °. 105 "met dien verstande, 
dat het bepaalde in artikel 59, eerste lid, on
der 3, vervalt"; 

c. onder het hoofd "Verordeningenblad 
1942" achter n °. 51 "met dien verstande, dat 
het bepaalde in artikel 34, eerste lid, onder 
2, vervalt"; 

d. onder het hoofd "Verordeningenblad 
1942" achter n°. 52 "met dien verstande, dat 
het bepaalde in artikel 22, eerste lid, onder 2 , 

vervalt". 
Artikel 4. 

D it besluit treedt in werking, met ingang 
van den dag, volgende op dien van zijn plaat
sing in het Staatsblad. 

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

's-Gravenhage, den 19den September 1945. 

WILHELMINA . 
. De Min. van Fin., P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. :, October 1945.) 

S. F 180. 

20 September 1945. BESLUIT, betreffende 
het terugbrengen bij de Gedeputeerde 
Staten van het toezicht op gemeenten. 
Amsterdam, Rotterdam en 's-Graven
hage. 

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

Binnenlandsche Zaken, van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, van Financiën, 
van Openbare Werken, van Handel en Nij
verheid, van Voedselvoorziening, Landbouw 
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en Visscherij en van Sociale Zaken, van 27 
Juni 1945, no. 1608, afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur, Bureau Financiën; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is, be
palingen vast te stellen betreffende het weder 
terugbrengen bij de Gedeputeerde Staten 
van het, ingevolge de Verordening 152/1941 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nededandsche gebied, door den Secretaris
Generaal van het Departement van Binnen
landsche Zaken uitgeoefende toezicht op de 
gemeenten Amsterdam, Rotterdam en 
's-Gravenhage; 

Gelet op het advies van den Raad van 
State (advies van 31 Juli 1945, no. 4); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken, mede na
mens voornoemde Ministers, van 13 Septem
ber 1945, no. 2981, afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur, Bureau Financiën; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. r.De taak, welke in de Titels III 

tot en met VI van de Tweede Afdeeling van 
de gemeentewet aan de Gedeputeerde Staten 
is opgedragen, wordt, voor zoover zij in het 

- bijzonder de gemeenten Amsterdam, Rotter
dam _en 's-Gravenhage betreft, uitgeoefend 
door Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken. 

2. Beslissingen, krachtens het bepaalde 
in het vorig lid door Onzen Minister van 

_ Binnenlandsche Zaken genomen, worden met 
betrekking tot het beroep, dat ingevolge de 
gemeentewet ten aanzien van beslissingen 
van Gedeputeerde Staten mogelijk is, als 
beslissingen van dat College aangemerkt. 

2. r. Artikel 2 70 der gemeentewet blijft 
ten aanzien van de in artikel 1 genoemde ge
meenten buiten toepassing. Het in dat arti
kel bi;doelde besluit wordt binnen acht da
gen, nadat het is -genomen, gezonden aan 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken. 

2. In afwijking in zooverre van artikel 
2 71 der gemeentewet wordt Onze beslissing 
omtrent besluiten, als bedoeld in het vorige 
lid, bekend gemaakt binnen twee maanden, 
nadat zij door -Onzen Minister vari Binnen
landsche Zaken zijn ontvangen. 

3. Met betrekking tot de in artikel 1 ge
noemde gemeenten blijven de artikelen 143 · 
tot en met 145 der provinciale wet en artikel 
237 der gemeentewet buiten toepassing. 
Voorts blijven ten aanzien van die gemeen
ten buiten toepassing de bepalingen, vervat 
in de in artikel 1 genoemde titels der ge
meentewet, voor zoover daarin artikel 23 7 
toepasselijk wordt verklaard. 

4. Ingeval ten aanzien van de in artikel 
1 genoemde gemeenten artikel 247 van de 
gemeentewet moet worden toegepast, ge
schiedt de plaatsing van het in dat artikel 
bedoelde besluit in de Nederlandsche Staats
courant. 

5. r. De opgaven, welke het gemeente
bestuur ingevolge het Financieele Verhou
dingsbesluit aan Gedeputeerde Staten moet 
inzenden, moeten, voor wat de gemeenten 
Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage 
betreft, aan Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken worden gezonden. 
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2. De taak, welke ingevolge het in het 
vorig lid bedoelde besluit aan de Gedepu
teerde Staten is opgedragen, wordt met be
trekking tot de in dat lid genoemde gemeen
ten door Onzen Minister van Binnenland
sche Zaken uitgeoefend. 

3. Indien het bestuur van een der in het 
eerste lid genoemde gemeenten een opgaaf, 
als bedoeld in dat lid, niet binnen den ge
stelden termijn heeft ingezonden, blijft ar
tikel 2, derde lid, van het Financieele Ver
houdingsbesluit buiten toepassing en ge
schiedt de samenstelling van die opgaaf door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken. 

4. Het recht van beroep vervalt, indien 
het bepaalde in het vorig lid toepassing heeft 
gevonden. 

6. 1. Mededeelingen, welke ingevolge de 
bepalingen van het Financieele Verhoudings
besluit aan Gedeputeerde Staten moeten 
-worden gedaan, geschieden, voor wat de ge
meenten Amsterdam, Rotterdam en 's-Gra
venhage betreft, voor zoover zij niet van 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
of van Onzen M inister van Financiën uit
gaan, aan dezen en blijven overigens achter
wege. 

2. Het vierde lid van artikel 23 van het 
Financieele Verhoudingsbesluit blijft, te be
ginnen met het rekeningsjaar 1941, ten aan
zien van de in het eerste lid genoemde ge
meenten buiten toepassing. 

3. Het bepaalde in artikel 24 van het 
Financieele Verhoudingsbesluit, voor zoover 
betrekking hebbende op de bevoegdheid van 
Onzen Commissaris in de provincie tot het 
instellen van beroep tegen de besluiten van 
Gedeputeerde Staten, blijft met betrekking 
tot de in het eerste lid genoemde gemeenten 
buiten toepassing. 

7. r. Met betrekking tot de gemeenten 
Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage 
blijven de bepalingen van de wet van 22 De
c.ember 1933 (Staatsblad no. 715) tot steun 
aan noodlijdende gemeenten, alsmede die 
van Ons besluit van 27 Juli 1934 (Staats
blad no. 445), voor zoover deze overleg met 
het College van Gedeputeerde Staten voor
schrijven, buiten toepassing. 

2. Het inzenden van de opgaaf, als be
doeld in artikel 8 van Ons besluit van 2 7 
Juli 1934 (Staatsblad no. 445), geschiedt 
door het bestuur der in het vorig lid bedoel
de gemeenten rechtstreeks aan Onzen Mi
nister van Binnenlaudsche Zaken. 

3. Artikel 7 van de wet van 22 D s:cemJ:>er 
1933 (Staatsblad no. 715) tot steun aan 
noodlijdende gemeenten en artikel II van 
Ons besluit van 27 Juli 1934 (Staatsblad 
no. 445) blijven met betrekking tot de in het 
eerste lid genoemde gemeenten buiten toe
passing. 

8. r. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien zijner 
plaatsing in het Staatsblad, en blijft tot en 
met 3:t.-December 1945 van kracht, met dien 
verstande, dat het vaststellen van de in
komsten en uitgaven van..de rekeningen over 
de dienstjaren 1941 tot en met 1944 van de 
gemeenten Amsterdam, Rotterdam en 
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's-Gravenhage in ieder geval geschiedt door 
Onzen Minister van .Binnenlandsche Zaken. 

2. Van 20 September 1944 tot den dag, 
waarop dit besluit in werking treedt, worden 
de ' op grond van de Verordening 152/1941 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, betreffende bijzon
dere maatregelen op administratiefrechtelijk 
gebied vastgestelde beschikkingen, voor zoo
ver deze betrekking hebben op de uitoefe
ning van het toezicht met betrekking tot de 
gemeenten Amsterdam, Rotterdam en 
's-Gravenhage geacht van kracht te zijn ge
bleven, met dien verstande, dat Onze Mi
nister van Binnenlaridsche Zaken voor het 
tijdvak vallende nà de bevrijding der ge
noemde gemeenten, in de plaats treedt van 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken. 

3. De door de besturen van de in het 
vorig lid genoemde gemeenten voor het ver
krijgen van de noodige goedkeuring, mach
tiging of anderszins aan Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken aangeboden besluiten, 
ten aanzien waarvan op 1 Januari 1946 nog 
geen beslissing genomen is, worden, onver
minderd het bepaalde in lid 1, door Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zakèn ter ver
dere behandeling aan Gedeputeerde Staten 
overgedragen. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Za
ken, van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen, van Financiën, van Ope11bare 
Werken en Wederopbouw, van Handel en 
Nijverheid, van Voedselvoor~iening, La1;_d
bouw en Visscherij en van Sociale Zaken z1Jn, 
ieder voor zoover hem aangaat, belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 

' Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad, 
van State. 

's-Gravenhage, den 2osten Sept. 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van Binnenlandsche Zaken, BEEL. 

De Min. v. 0., K. en W., VAN DER LEEUW. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. v. Openb. W. en W., J. A. R1NGERS. 

De Min. van Handel en Nijverheid, H. Vos. 
De Min. van L., V . en V ., S. L. MANSHOLT. 

De Mi'n. van Soc. Zaken, W. DRJ;:ES . . 

(Uitgeg. 9 October 1945). 

S. F 181. 

20 ·september 1945. BESLUIT, tot ophef
fing van de voorloopige schorsing van 
de beschikking van de Departementen 
v~ Binnenlandsche_ Zaken, van Finan
cien en van Opvoedmg, Wetenschap en 
Kultuurbescherming van 30 Juni 1941, 
betrefftnde maatregelen ter verbetering 
van de salarispositie van een gedeelte 
van het onderwijzend personeel van de 
lagere scholen. 

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

Financiën, van Binnenlandsche Zaken en 

van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 9 Juni 1945, No. 8, afd. Begrootings
zaken, Generale Thesaurie, II Juni 1945, 
No. 4926/R afdeeling Ambtenarenzaken en 
t4 Juni 1945 No. 12002, afdeeling Lager On
derwijs; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 Juli 1945, No. 7); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi:
nister van Binnenlandsche Zaken van 26 
Juli 1945, No. 4987/R, afdeeling Ambtena
renzaken; 

Gelet op de artikelen 6 en 1 5 van het Be
sluit Bezettingsmaatregelen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. De voorloopige schorsing van de 

beschikking van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Binnenlandsche 
Zaken, van Financiën en van Opvoeding, 
Wetenschap en Kultuurbescherming d.d. 30 
Juni 1944, No. n936/15/1, afdeeling L.O. 
(Nederlandse/Je Staatscourant van 22 Sep
tember 1944, No. 181) betreffende maatre
gelen ter verbetering van de salarispositie 
van een gedeelte van het onderwijzend perso
neel van de lagere scholen, als bedoeld in 
artikel 15, eerste lid, van het Besluit Bezet
fingsmaatregelen, wordt gerekend met in
gang van 20 September 1944, te zijn opge
heveri. 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien van zijn 
plaatsing in het Staatsblad~ 

Onze betrokken Ministers zijn - ieder 
voor zooveel hem betreft - belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats-
blad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 2osten Sept. 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. van Binnenlandsche Zaken, BEEL. 

De Min. v: 0., K. en W., -VAN DER LEEUW. 

(Uitgeg. 16 November 1945). 

S. F 182. 

20 September 1945. BESLUIT, tot wijzi
ging van het Besluit van den 26sten 

, Juni 1923, tot regeling van de vergoe
ding van verplaatsingskosten (Staats
blad no. 306). 

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

Financiën van 17 September 1945, no, 99, 
Generale Thesaurie, afdeeling Ambtenaren
zaken en Eerediensten; 

Gelet op artikel 15, eerste lid, van het Be
sluit van 1 7 September 1944, houdende vast
stelling van het Besluit bezettingsmaatrege
len (Staatsblad no. E 93); 

Hebben goedgevonden en verstaait: 
Gerekend van 20 September 1944 wordt 

het B esluit van den 26sten Juni 1923, tot 
regeling van de vergo!:ding van verplaat
singskosten (Staatsblad nol 306), laatstelijk 
gewijzigd bij Besluit van- den 13den October 
1923 (Staatsblad no .. 481), gewijzigd als 
volgt: 
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Art. 1. In artikel 1, 2de lid, vervallen de 
woorden "met dien verstande evenwel, dat 
in dat geval de tegemoetkoming niet hooger 
mag zijn dan het bedrag, bedoeld bij artikel 
2, letter 11, van dit besluit". 

2. In artikel 5, 1ste lid, wordt in plaats 
van "75 pct. der pensionkosten" gelezen "90 
pct. der pensionkosten". 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

's-Gravenhage, den 2osten Sept. 1'945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK . . 

(Uitgeg. 5 October 1945). 

S. F 183. 

23 September 1945. BESCHIKKING, hou- . 
dende vaststelling van de Zuiveringsbe
schikking zilveren, nikkelen, bronzen en 
zinken munten. 

De Minister van Financiën, 
Overwegende, dat het noodzakelijk is na

dere voorzieningen te treffen in verband met 
de zuivering van het geldwezen; 

Gelet op artikel 1 van het Machtigingsbe
sluit geldzuivenng (Staatsblad no. F 133); 

Heeft goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. r. Het overdragen, hetzij bijwege 

van betaling, hetzij op eenige andere wijze, 
van 's Rijks munten in zilver, nikkel, brons 
en zink anders dan tegen de nominale waar
de dier munten, is verboden. 

2. Handelingen in strijd met het in het 
vorige lid vervatte verbod zijn misdrijven. 

2. r. Het onttrekken van munten, als in 
artikel 1 bedoeld, aan hun bestemming door 
versmelting, verminking of anderszins is ver- ' 
boden. 

2. Handelingen in strijd met het in het 
vorige lid vervatte verbod zijn misdrijven. 

3. Ingeval _munten, als in artikel 1 be
doeld, worden aangetroffen, ten aanzien 
waarvan gegrond vermoeden bestaat, dat zij 
bestemd zijn om te worden aangewend· voor 
handelingen, als bij de artikelen 1 en 2 ver
boden, kunnen deze worden in beslag geno
men en verbeurd verklaard. 

4. Deze beschikking, die in het Staats
blad zal worden geplaatst, kan worden aan
gehaald als "Zuiveringsbeschikking zilveren, 
nikkelen, bronzen en zinken munten" en 
treedt in werking met ingang van den dag 
volgende op dien harer afkondiging. 

's-Gravenhage, den 22sten Sept. 1945. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 22 September 1945). 

n September 1945. BESLUIT, betreffen
de verlenging van den geldigheidsduur 
van eenige artikelen van de Bodempro
ductiewet 1939. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
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Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening . 
van 6 Sept. 1945, no. 1218, afdeeling X; 

Overwegende, dat de geldigheidsduur van 
de in het tweede lid van artikel 17 van de 
Bodemproductiewet 1939 genoemde artikè-

- len, krachtens het eenig artikel van het Be
sluit van 21 September 1944, Staatsblad no. 
E 107, op 26 September 1945 eindigt, en dat 
de belangen van den Staat vorderen, dat ge
noemde artikelen ook na 26 September 1945 
vooralsnog van kracht blijven; 

Gelet op artikel 17 der Bodemproductie
, wet 1939 jo. het eenig artikel van het Be
sluit van 21 September 1944, Staatsblad no. 
E 107; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 September 1945, no. 13); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 18 September 1945, 
no. 2525, afdeeling X; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De geldigheidsduur van de in het 

tweede lid van artikel 17 van de Bodempro
ductiewet 1939 genoemde artikelen wordt 
verlengd tot en met 26 September 1946. 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag, volgende op dien zijner afkondiging. 

Onze Minister van Landbouw, Visscherij 
en Voedselvoorziening is belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst, en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van 
State. 

's-Gravenhage, den 21sten Sept. 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van L., V. en V., S. L. MANSHOLT. 

(Uitgeg. 35 September 1945.) 

S. F 185. 

23 September 1945. BESLUIT, houdende 
voorloopige handhaving van het Pacht

, besluit Vischrecht 1941 en ,het daarbij 
behoorende Eerste en Tweede Uitvoe
ringsbesluit. 

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

Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening 
van 18 September 1945, No. 3652 (Afdeeling 
Visscherijen); 

Overwegende, dat de belangen van den 
Staat vorderen, dat de na te melden besluiten 
voorloopig blijven gehandhaafd; 

Gelet op de artikelen 15, 18 en 28 van het 
Besluit Bezettingsmaatregelen; 

Hebbe_n goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het Pachtbesluit Vischrecht 1941 

(Neder/andsche Staatscourant van 22 De
cember 1g41, No. 249), het Eerste Uitvoe
ringsbesluit, behoorende bij het Pachtbesluit 
Vischrecht 1g41 (Neder/andsche Staatscou
rant van 12 Februari 1942, No. 30) en het 
Tweede Uitvoeringsbesluit, behoorende bij 
het Pachtbesluit Vischrecht 1941 (Neder
landsche Staatscourant van 21 April 1942, 
No. 76), voor zoover krachtens artikel 15 
van het Besluit Bezettingsmaatregelen voor
loopig geschorst, worden alsnog geacht als 
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gehandhaafde bezettingsregelingen hunne 
geldigheid nimmer te hebben verloren. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
van zijne afkondiging in het -Staatsblad. 

Onze Minister van Landbouw, Visscherij 
en Voedselvoorziening is belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 22sten Sept. 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van L., V. en V., S. L. MANSHOLT. 

• (Uitgeg. z2 October z945.) 

S. F 186. 

2z September z945. BESLUIT, houdende 
voorloopige handhaving van het Besluit 
bijdragen verbetering binnenvisscherij 
1q42. 

Wij WILHELMINA, en2.; 
Op de voordracht van On2en Minister van 

Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening 
van 18 September 1945, No. 3901, afdeeling 
Visscherijen; 

Overwegenèle, dat de belangen van den 
Staat vorderen, dat het na te melden besluit 
voorloopig blijft gehandhaafd; 

Gelet op de artikelen 15, 18 en 28 van het 
Besluit Bezettingsmaatregelen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het Besluit bijdragen verbetering 

binnenvisscherij 1942, voorzoover krachtens 
artikel 15 van het Besluit- Bezettingsmaat
regelen voorloopig geschorst, wordt alsnog 
geacht als gehandhaafde bezettingsregeling 
zijne geldigheid nimmer te hebben verloren. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
van zijne afkondiging in het Staatsblad. 

Onze Minister van Landbouw, Visscherij 
en Voedselvoorziening is belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 22sten Sept. 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van L., V. en V., S. L. MANSHOLT. 

(Uitgeg. z2 October z945.) 

S. F 187. 

22 September z945. BESLUIT, houdende 
voorl9opige handhaving van het Re9i
streeringsbesluit IJ sselmeervisschers
vaartuigen 1942. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van On.zen Minister van 

Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening 
van 18 September 1945, No. 4021, Afdeeling 
Visscherijen; 

Overwegende, dat de belangen van den 
Staat vorderen, dat het na te melden besluit 
voorloopig blijft gehandhaafd; 

Gelet op de artikelen 15, 18 en 28 van het 
Besluit Bezettingsmaatregelen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art., 1. Het Registreeringsbesluit IJssel

meervisschersvaartuigen ~942 (Nederland
sche Staatscourant van 18 Februari 1942, 
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No. 34), voor zoover krachtens artikel 15 
van het Besluit Bezettingsmaatregelen voor
loopig geschorst, wordt alsnog geacht als ge
handhaafde bezettingsregeling zijne geldig
heid n immer te hebben verloren. 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag van zijne afkondiging in het Staatsblad. 

Onze Minister van Landbouw, Visscherij 
en Voedselvoorziening is belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 22sten September 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Landb., Visscherij en Voedsel

voorzi'ening, s. L. MANSHOLT. 

(Uitgeg. z2 October z945.) 

S. F 188. 

:22 September z945. BESLUIT, houdende 
vaststelling van het Besluit Renpaarden 
1945. / 

Wij WILHELMINA, en2.; 
Op de voordracht van On2en Minister van 

Financiën, van 28 Juli 1945, no. 14, afdee
ling Directe Belastingen; 

Overwegende, dat het wenschelijk is ter 
bevordering van de richtige heffing van be
lastingen enkele voorschriften te geven met 
betrekking tot het draf- en renwezen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 Augustus 1945, no. 8); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Financiën van 4 September 1945, 
no. 73, afdeeling Directe Belastingen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. 1. Eigenaren van paarden, welke 

zijn ingeschreven in de registers A en B van 
het Centraal Bestuur voor het Draf- en Ren
wezen, dan wel met toestemming van dat 
lichaam zijn ingevoerd, zijn verplicht tot aan
gifte van deze paarden bij de in artikel 3 be
doelde Commissie, zulks op de wijze en bin
nen den termijn, door Onzen Minister van 
Financiën te bepalen. Met eigenaren staan 
gelijk hunne gemachtigden en zij die als 
trainers of als leiders van de dagelijksche 
verzorging der paarden optreden. 

2. De verplichting van de in het eerste 
lid bedoelde personen is een hoofdelijke. 

3. Zij die op 10 Mei 1940 eigenaren wa
ren of nadien eigenaar zijn geworden van 
paarden, welke waren ingeschreven in de 
stamboeken van de Koninklijke Nederland
~che Harddraverij- en Renvereeniging of in 
de in het eerste lid bedoelde registers, doch 
deze paarden indsdien hebben vervreemd, 
zijn tot aangifte van die paarden op den voet 
van het in het eerste lid bepaalde verplicht. 

2. 1. Het is - behoudens het in artikel 
3 bepaalde - verboden, paarden als bedoeld 
.zijn in artikel 1, eerste lid, in eigendom, be
zit of genot over te dragen of een daartoe 
strekkende overeenkomst aan te gaan: 

2. Het voorgaande geldt ook ten aan2ien 
van het van stal doen veranderen of anders
zins vervoeren of doen vervoeren van de 
paarden. 
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3. 1. Ingesteld wordt een Commissie, 
welke bevoegd is, voor bepaalde gevallen of 
groepen van gevallén, geheele of gedeelte
lijke ontheffing te verleenen van het in ar
tikel 2 neergelegde verbod. 

2. Onze voornoemde Minister benoemt en 
ontslaat de leden der Commissie en stelt voor 
zooveel rîoodig nadere regelen· omtrent den 
omvang van haar bevoegdheid, alsmede om
trent haar samenstelling en werkwijze. De 
Commissie is aan hem verantwoórding ver
schuldigd wegens het door haar gevoerde 
beleid. . . 

4. 1. Een ieder is verplicht aan de in ar
tikel 3 bedoelde Commissie en op de door 
haar gewenschte wijze de gegevens te ver
strekken welke zij, ten behoeve van de uit
voering van haar taak, van hem vraagt. De 
Commissie kan zich te dezen aanzien doen 
vertegenwoordigen door een ambtenaar van 
's Rijks belastingdienst. _ 

2. Hij, van wien inzage van boeken en 
andere bescheiden is gevraagd, wordt geacht 
die in zijn bezit te hebben gehad, tenzij het 
tegendeel aannemelijk is gemaakt. 

3. Voor een weigering om te voldoen aan 
de verplichtingen ingevolge dit artikel kan 
niemand zich met vrucht beroepen op de 
omstandigheid dat hij uit hoofde van zijn 
stand, zijn beroep of zijn ambt tot geheim
houding vt!rplicht is, al mocht deze hem bij 
eenige wettige bepaling zijn opgelegd. 

5. 1. Hij die: 
a. volgens dit besluit of daarop gegronde 

bepalingen verplicht zijnde tot het aanvragen 
van een aangiftebiljet, opzettelijk die ver
plichting niet naleeft; 

b. opzettelijk een onjuiste of onvolledige 
aangifte doet; 

c. opzettelijk paarden, als bedoeld zijn in 
artikel 1, eerste lid, in eigendom, bezit of 

,; genot overdraagt of een daartoe strekkende 
overeenkomst aangaat, zonder dat ter zake 
de in artikel 3, eerste lid, bedoelde onthef
fing is verkregen; 

d. bij de verstrekking van gegevens op 
den voet van artikel 4, eerste lid, valsche of 
vervalschte boeken of andere bescheiden ter 
inzage verstrekt, dan wel op andere wijze 
onjuiste gegevens verstrekt, 

wordt gestraft, hetzij met gevangenisstraf 
van ten hoogste een jaar en met geldboete 

. van ten hoogste tienduizend gulden, of, in
dien dit meer is, van ten hoogste het vijf
voudige van de waarde der zaak waarop het 
feit betrekking heeft, hetzij met een van 
beide voormelde straffen. 

2. Zaken of waarden ten aanzien waar
van een iu dit artikel strafbaar gesteld feit 
is begaan, kunnen worden verbeurd ver

, Idaard, ongeacht of zij den veroordeelde toe
behooren. 

6. Hij die niet voldoet aan een verplich
ting, opgelegd bij dit besluit of daarop ge
gronde bepalingen, of een daarin vervat ver
bod overtreedt, wordt, tenzij het feit reeds 
strafbaar is ingevolge artikel 5, gestraft met 
hechtenis van ten hoogste drie maanden of 
geldboete van ten hoogste drieduizend gul
den. 
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7. De bij artikel 5 strafbaar gestelde fei
ten worden als misdrijf en het bij artikel 6 
strafbaar gestelde feit wordt als overtreding 
beschouwd. 

8. 1. Met het opsporen van de bij dit 
besluit strafbaar gestelde feiten zijn mede 
belast de ambtenaren van 's Rijks belasting
dienst. 

2. Het proces-verbaal, opgemaakt ter 
zake van een feit, strafbaar volgens artikel 6, 
wordt den beke1,1rde in afschrift meegedeeld. 

9. 1. Het feit, strafbaar volgens artikel 
6, wordt vanwege Onzen Minister van Fi
nanciën vervolgd op de wijze, vermeld in den 
zesden titel van het vierde boek vari het 
Wetboek van Strafvordering. 

2. De verdachte kan door of vanwege 
Onzen Minister van Financiën tot transactie 
worden toegelaten. 

10. Dit besluit wordt aangehaald als "Be
sluit Renpaarden 1945". Het treedt in wer
king met ingang van den dag, volgende op 
dien zijner afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 22sten Sept. 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 28 September x945.) 

S. F 189. 

22 September x945. BESLUIT, tot wijzi 
ging van de Kinderbijslagwet. 

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

Sociale Zaken van 29 Augustus 1945, No. 
4467, Afdeeling Arbeid II; 

Overwegende, dat het wenschelijk is geble
ken, de Kinderbijslagwet te wijzigen; 

Den ·Raad van State gehoo.rd (advies van 
18 September 1945, No. 15); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 September 1945, 
No. 4747, Afdeeling Arbeid II; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

1
te bepalen: 
Art. 1. Artikel 25 der Kinderbijslagwet 

wordt gewijzigd als volgt: 
a. Het eerste lid van het artikel wordt 

gelezen : 
,,r. Een kinderbijslag, als bedoeld in ar

tikel 231 eerste lid, bedraagt f 0.40."; 
b. In het tweede lid van het artikel wordt 

in plaats van "het bedrag van f 1.50" gele
zen: ,,het bedrag van f 2,-"; 

c. Het zesde lid van het artikel wordt 
gelezen: 

,,6. Bij algemeenen maatregel van be
stuur worden ter uitvoering van het in dit 
artikel bepaalde nadere regelen gesteld.". 

2. r. In afwijking van het bepaalde in 
artikel 5, tweede lid, der Kinderbijslagwet 
worden de pp 31 December 1945 bestaande 
regelingen inzake de toekenning van kinder
bijslag getroffen voor personen, in dienst 
van een publiekrechtelijk lichaam, van de 
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Naamlooze Vennootschap Nederlandsche 
Spoorwegen of van eene onderneming, waar
bij de voorwaarden van uitkeering van kin
derbijslag publiekrechtelijk zijn geregeld, 
voor het jaar 1946 als bijzondere regeling in 
den zin van dat artikel erkend. 

2. De in het vorige lid bedoelde erken
ning als bijzondere regeling kan door Ons 
worden ingetrokken in die gevallen,- waarin 
naar Ons oordeel de bijzondere regeling voor 
het betrokken personeel minder gunstig is 
dan de regeling, neergelegd in de Kinderbij-
~p~ . 

3, Dit besluit treedt in werking met in
gang van 1 Januari 1946. 

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

's- Gravenhage, den 22sten Sept. 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Soc. Zaken, W. DREES. 

(Uitge{i 28 Sept. 1945.) 

S. F 190 . 

22 September 1945. BESLUIT, tot vast
stelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld in artikel 25, 
zesde lid, der Kinderbijslapet. 

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

Sociale Zaken van 29 Augustus 1945, No. 
4467, afdeeling Arbeid II; 

Gelet op artikel 25, zesde lid, der Kinder
bijslapet; 
. Den Raad van State gehoord (advies van 
18 September 1945, No. 15); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 September 1945, 
No. 4747, Afdeeling Arbeid Il; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de navolgende bepalingen vast te stellen: 
Art. 1. 1. Elk kinderbijslagfonds doet tel

kenjare vóór 10 October aan de werkgevers, 
die op 1 Januari daaraánvolgend voor de uit
voering der kinderbijslagverzekering bij hem 
aangesloten zullen zijn, een voldoend aantal 
aanvraagformulieren ter verkrijging van een 
kinderbijslagboekje toekomèn. 

2. Het kinderbijslagboekje, bedoeld in 
het vorige lid, bestaat uit een omslag en vier 
drieroaandelijksche kinderbijslaglijsten. De 

• geldigheidsduur van het boekfe loopt van 1 
Januari tot en met 31 December. 

3. De modellen van het aanvraagformu
lier en van het kinderbiislagboekje worden 
vastgesteld door Onzen Minister van Sociale 
Zaken. 

2. 1. De werkgever reikt op den eersten 
werkdag na 10 October aan elken in zijn 
dienst zijnden arbeider, die hier te lande 
woonplaats heeft en wiens gezin op 1 Octo
ber daaraan voorafgaande meer dan twee 
kinderen beneden den leeftijd van achttien 
jaar of met dezen gelijkgestelde kinderen 
telde, op diens verzoek een aanvr.aagformu-
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lier, als bedoeld in het vorige artikel, uit. In
dien de arbeider op den eersten werkdag na 
10 October bij meer dan één werkgever in 
dienst is, wordt het aanvraagformulier hem 
door zijn eersten werkgever op dien dag uit
gereikt. Indien de arbeider op ·den eersten 
werkdag na 10 October in dienst van den 
werkgever tijdelijk buitenslands verblijft, 
wordt het aanvraagformulier desgevraagd 
uitgerl'!ikt aan zijn niet van tafel en bed ge
scheiden echtgenoote of bij ontstentenis van 
deze aan dengene, die met de verzorging van 
de kinderen van den arbeider is belast. 

2. Indien de arbeider op den eersten 
werkdag na 10 October niet in dienst van een 
werkgever is, doch alsdan hetzij krachtens de 
verplichte verzekering, geregeld bij de On
gevallenwet 1921 of de Land- en Tuinbouw
ongevallenwet 1922, een tijdelijke uitkeering 
of een rente, berekend naar een verlies aan 
arbeidsgeschiktheid van 70 ten honderd of 
meer, ontvangt,- hetzij krachtens de Zee
ongevallenwet 1919 een uitkeering, berekend 
naar een verlies aan arbeidsgeschiktheid van 
70 ten honderd of meer, ontvangt, hetzij 
krachtens de verplichte verzekering, geregeld 
bij de Ziektewet, ziekengeld ontvangt, moet 
hij zijn verzoek om een aanvraagformulier 
ter verkrijging van een kinderbijslagboekje 
richten tot den Raad van Arbeid, binnen 
wiens gebied hij zijn woonplaats heeft, tenzij 
de arbeider ziekengeld ontvangt van een be
drijfsvereeniging, in welk geval het verzoek 
moet worden gericht tot het kinderbijslag
fonds dier bedrijfsvereeniging. 

3, Ten aanzien van den arbeider, die op 
den eersten werkdag na 10 October noch in 
dienst van een werkgever is, noch een uit
keering krachtens een der Ongevallenwetten 
of de Ziektewet, als in het vorige artikel om
schreven, ontvangt, vindt het bepaalde in 
dat artikel overeenkomstige toepassing, zoo
dra hij in loondienst werkzaam is, dan wel in 
het genot van een zoodanige uitkeering komt. 

4. Het aanvraagformulier wordt binnen 
zeven dagen na ontvangst volledig ingevuld 
en onderteekend ingezonden bij het kinder
bijslagfonds, dat het formulier heeft ver
strekt. Indien op het formulier ook kinderen 
zijn vermeld van achttien, negentien en twin
tig jaar, die op 1 October het dagonderwijs 
volgden aan een inrichting voor algemeen 
vormend- of vakonderwijs, moet ten bewijze 
daarwln een verklaring van het hoofd dier 
inrichting worden overgelegd. 

5. Het kinderbijslagfonds laat de op het 
aanvraagformulier voorkomende opgave om
trent de op :i October tot het gezin van den 
arbeider behoorende kinderen door het ge
meentebestuur van de woonplaats van den • 
arbeider verifieeren. 

6. 1. Het kinderbijslagfonds reikt vervolgens 
aan den daarvoor in aanmerking komenden 
arbeider zoo spoedig mogelijk het aange
vraagde kinderbijslagboekje uit, nadat op 
den omslag en op de kinderbijslaglijsten zijn 
vermeld de naam, de voornamen, de geboor
tedatum en het adres van den arbeider, als
mede het aantal kinderen, waarvoor hij recht 
op een kinderbijslag heeft. 
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2. Indien de uitreiking van het kinder
bijslagboekje niet tijdig kan plaats hebben, 
kan het kinderbijslagfonds, in afwachting 
daarvan, bereids de kinderbijslaglijst over het 
loopende kwartaal uitreiken, nadat daarop 
zijn vermeld de naam, de voornamen, de ge
boortedatum en het adres van den arbeider. 

7. 1. De arbeider moet op de kinderbij
slaglijst invullen den naam en het adres van 
elken werkgever, bij wien hij in het desbe
treffende kalenderkwartaal in dienst is ge
weest, alsmede de dagen, waarop hij bij den 
werkgever arbeid heeft verricht, of waarover 
hij, zonder te hebben gearbeid, van den werk
gever in geld vastgestelà loon heeft ontvan
gen. De arbeider moet voorts het van den 
werkgever ontvangen loon en het bedrag aan 
fooien of andere ontvangsten van derden, 
welke verband houden met ten behoeve van 
den werkgever verrichten arbeid, vermelden, 
met dien verstande, dat een arbeider, als be
doeld in den a_lgemeenen maatregel van be
stuur tot uitvoering van artikel II, d(ërde lid, 
der Kinderbijslagwet, moet vermelden het 
loon, dat hij ingevolge dien maatregel geacht 
wordt te hebben genoten. 

2. De arbeider moet verder op de kinder
bijslaglijst vermelden over welke dagen hij 
een tijdelijke uitkeering, een rente, een uit
keering of ziekengeld, als omschreven in ar
tikel 2, tweede lid, heeft genoten, den naam 
van het uitvoeringsorgaan, dat die uitkeerin
gen, die rente of dat ziekengeld heeft ver
strekt, alsmede het opgevals- of ziektenum
mer en het ontvangen bedrag. Tevens moet 
de arbeider vermelden over welke dagen 
hem kinderbijslag toekomt ingevolge een 
kinderbijslagregeling, welke als bijzondere 
regeling in den zin der Kinderbijslagwet is 
erkend. . 

3. De in het eerste lid bedoelde opgaven 
worden door den werkgever voor akkoord ge
teekend. Voorts vult de werkgever op de kin
derbijslaglijst in den naam van het kinder
bijslagfonds, waarbij hij is aangesloten, als
mede het nummer, waaronder hij bij dat 
fonds is aangesloten. 

8. 1. Binnen zeven dagen na afloop van 
een kalenderkwartaal moet de kinderbijslag
lijst over dat kwartaal ingevuld en onder
teekend worden ingezonden bij het kinder
bijslagfond~, dat de kinderbijslaglijst heeft 
uitgereikt. 

2 Voor den arbeider aan boord van een 
zeevaartuig geschiedt de invulling en inzen
ding van de kinderbijslaglijst door den werk
gever. 

3 . Indien een kinderbijslaglijst of een 
kinderbijslagboekje in het ongereede is ge
raakt, kan door het kinderbijslagfonds, dat 
de kinderbijslaglijst onderscheidenlijk het 
kinderbijslagboekje heeft verstrekt, desge
vraagd een als zoodanig gewaarmerkt dupli
caat worden uitgereikt. 

9. 1. De uitbetaling van den kinderbij
slag geschiedt telkens zoo spoedig mogelijk 
na afloop van een kalenderkwartaal. 

2. Indien de arbeider in een kalender
kwartaal niet of niet uitsluitend verzekerd is 
geweest bij het kinderbijslagfonds, ten laste 
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waarvan de kinderbijslag komt, of krachtens 
een der Ongevallenwetten of de Ziektewet 
een uitkeering, als omschreven in artikel 2, 
tweede lid, heeft ontvangen, gaat het kinder_ 
bijslagfonds, ten laste waarvan de kinderbij
slag komt, niet tot uitbetaling over, dán na
dat de overige betrokken kinderbijslagfond
sen en/of de organen, door welke een uitkee
ring, als vorenbedoeld is verstrekt, in de ge
legenheid zijn geweest de desbetreffende 
door den arbeider gedane opgave te verifiee
ren. Zijn binnen tien dagen bij het kinderbij
slagfonds geen bezwaren tegen de opgave 
van den arbeider ingebracht, dan kan dit 
fonds tot uitbetaling van den kinderbijslag 
overgaan. 

10, In het geval de werkgever van den 
arbeider is aangesloten bij het Rijkskinder
bijslagfonds, wordt voor de toepassing van 
dit besluit als Kinderbijslagfonds, waarbij de 
werkgever is aangesloten, beschouwd de be
trokken Raad van Arbeid. 

11. I. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 1 October 1945. 

2: Met ingang van dien datum vervalt 
het besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken van 28 
Juli 1941, Afdeeling Arbeid, no. 2761, zooals 
dit is gewijzigd bij besluit van dien Secreta
ris-Generaal van 15 Juni 1943, behoudens 
ten aanzien van kinderbijslaglijsten voor het 
jaar 1945. 

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

's-Gravenhage, den 22sten Sept. 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Soc. Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. z8 September z945.) 

S. F 191. 

24 September z945. BESLUIT, tot ophef
fing van de buitenwerkingstelling der 
beschikking van 28 November 1941 be
treffende de intrekking salarisverlaging 
van 5 %. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van den Voorzitter van 

den Raad van Ministers, tevens belast met 
de Algemeene Oorlogvoering van het Ko
ninkrijk van 28 Augustus 1945, No. A.U. 761; 

Gelet op liet Besluit Bezettingsmaatrege-• 
len-

Den Raad van State gehoord (advie~ van 
11 September 1945, No. 12); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister voornoemd van 14 September 1945; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 

Art. 1. In afwijki~ van het bepaalde in 
artikel 14 van het Besluit Bezettingsmaat
regelen wordt de beschikking dd. 28 Novem
ber 1941 van de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Binnenlandsche Za
ken, van Opvoeding, Wetenschap en Kul-

K 2663 
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tuurbeschenning en van Financiën, zoomede 
van het Hoofd van het Afwikkelingsbureau 
van het Departement van Defensie, betref
fende voorzieningen ten aanzien van de be
zoldiging van het Rijkspersoneel en daar
mede verband houdende voorzieningen ge
acht na ontruiming door den vijand van het 
grondgebied van het Rijk in Europa, niet 
buiten werking te zijn getreden. 

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

Onze betrokken Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 24sten Sept. 1945. 

WILHELMINA. 
De Voorzitter van. den Raad van Ministers, 

tevens belast met de alg.oorlogvoering v.h. 
Koninkrijk, W. SCHERMERHORN. 

(Uitgeg. 28 September 1945). 

S. F 192. 

:15 September 1945. BESLUIT, tot verlen
gipg van de werking van de Distributie
wet 1939. 

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

Handel en Nijverheid en van Landbouw, 
Visscherij en Voedselvoorziening van 24 Sep
tember 1945, no. 14281 J.Z.; 

Gelet op artikel 24 van de Distributiewet 
1939; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De werking van de Distributie

wet 1939 wordt met een jaar verlengd. 
2. D it besluit wordt in het Staatsblad 

en in de Nederlandsche Staatscourant ge
plaatst. Het treedt in werking met ingang 
van a7 September 194_5. 

Onze Ministers van Handel en Nijverheid 
en van Landbouw, Visscherij en Voedselvoor
ziening zijn belast met de uitvoering van dit 
besluit. 

's-Gravenhage, den 25sten Sept. 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Handel en Nijverheid, H. Vos. 
De Min. van L., V. en V., S. L. MANSHOLT. 

(Uitgeg. 26 September 1945). 

s. •F 193. 

25 September 1945. BESLUIT tot verlen
ging van de werking van de Prijsopdrij
vings- en hamsterwet 1939. 

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

Handel en• Nijverheid en van Landbouw, 
Visscherij en Voedselvoorziening van 24 Sep
tember 1945, no. 14281 J. Z.; 

Gelet op artikel 21 van de Prijsopdrij
v ings- c" hamsterwet 1939; 

L. & S. 1945 

• 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De werking van de Prijsopdrij

vings- en hamsterwet 1939 wordt met een 
jaar verlengd. 

2. Dit besluit wordt in het Staatsblad en 
in de Nederlandsche Staatscour1Jfit geplaatst. 
Het treedt in werking met ingang van 27 
September 1945. 

Onze Ministers van Handel en Nijverheid 
en van Landbouw, Visscherij en Voedselvoor
ziening zijn belast met de uitvoering van dit 
besluit. 

's-Gravenhage, den 25sten Sept. 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Handel en Nijverheid, H. Vos. 
De Min. van L ., V. en V., S. L. MANSHOLT. 

(Uitgeg. 26 September 1945.) 

S. F 194. 

25 September 1945. BESLUIT, regelende 
de hemieuwe inwerkingtreding van het 
besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Handel, Nij_ 
verheid en Scheepvaart en van Finan
ciën van 16 Februari 1944, no. 52315 H, 
betreffende het uitoefenen van het be
drijf van tusschenpersoon in onroerende 
goederen en van dat van veilinghouder, 
alsmede betreffende het houden van 
veilingen. 

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

Handel en Nijverheid en van Financiën van 
21 Augustus 1945, no. 10595 J.Z.; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is het 
besluit v. d. Secretarissen-Generaal van de 
Departementen van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart en van Financiën van 16 Fe
bruari 1944, no. 52315 H. (Nederly'lndsche 
Staatscourant 1944, no. 44), betreffende het 
uitoefenen van het bedrijf van tusschenper
~oon in onroerende goederen en van dat van 
veilinghouder, alsmede betreffende het hou
den van veilingen, hetwelk ingevolge het Be
sluit bezettingsmaatregelen (Staatsblad no. 
E 93) voorloopig is geschorst, wederom in 
werking te doen treden; 

Den Räad van State gehoord (advies van 
. 11 September 1945, no. 13); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 17 September 1945, 
no. 14970 J.Z.; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het besluit van de Secretarissen

Generaal ·van de Departementen van Han
del , Nijverheid en Scheepvaart en van Fi
nanciën van 16 Februari 1944, no. 52315 H. 
(Nederlandsche Staatscourant 1944, no. 44), 
betreffende het uitoefenen van het bedrijf 
van tusschenpersoon in onroerende goederen 
en van dat van veilinghouder, alsmede be
treffende het houden van veilingen, treedt 
wederom in werking, met dien verstande, 
dat, waar in genoemd besluit wordt gespro
ken van of bevoegdheden worden toegekend 
aan den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Handel, Nijverheid en Scheep-

!! 
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vaart, in den vervolge wordt verwezen naar 
onderscheidenlijk de bevoegdheden worden 
uitgeoefend door, Onzen Minister van Han
del en Nijverheid. 

2. In artikel 6 van het in het vorig artikel 
bedoelde besluit wordt in plaats van de 
zinsnede : ,,de ambtenaren, bedoeld in arti
kel 1 van het Besluit no. 123/1942 betreffen
de uitbreiding van de bevoegdheden van de 
politie", gelezen: ,,de ambtenaren van Rijks
en gemeentep_olitie" . · 

3. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag na dien zijner afkondiging. 

Onze Ministers van Handel en Nijverheid 
en van Financiën zijn belast met de uitvoe
ring van dit besluit, dat in het St1':!;tsblad 
zal worden geplaatst en in afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 25sten Sept. 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van Handel en Nijverheid, H. Vos. 
De Min. VB.!' Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. z2 October z945.) 

s. }' 195. 

25 September z945. BESLUIT, betreffende 
uitbreiding van de lijst behoorende bij 
het Besluit ontbinding landsverrader
lijke organisaties. 

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

Justitie van 1 September 1945, 6e Afdeeling, 
No. II10; 

Overwegende, dat Ons gebleken is, dat na 
te noemen organisatie als nationaalsocialis
tisch moet worden aangemerkt; 

Gelet op het bepaalde in artikel 1, tweede 
lid, van Ons besluit ontbinding landsverra
derlijke organisaties; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
aan de lijst, behoorende bij het Besluit 

ontbinding landsverraderlijke organisaties, 
toe te voegen: 

4oe. Verpleegstersgemeenschap van den 
Nederlandsche Volksdienst. 

Dit besluit, ten aanzien waarvan de be
voegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede lid, 
van het Besluit op den bijzonderen staat van 
beleg, niet kan worden uitgeoefend, treedt in 
werking op den dag zijner afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 25sten Sept. 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van- Justitie, KOLFSCHOTEN. 

(Uitgeg. 2 October z945.) 

s. }' 196. 

25 September z945. BESCHIKKING van 
den Minister van Financiën, houdende 
vaststelling van de Beschikking Deblok
keering 1945. 

De Minister van Financiën, 
Overwegende, dat het noodzakelijk is na-

• 
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dere voorzieningen te treffen ter zake van de 
geldzuivering, met name wat betreft de ge
deeltelijke wedervrijmaking van de geblok
keerde saldi; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 3 Au
gustus 1945, houdende vaststelling van het 
Machtigingsbesluit Geldzuivering (Staats
blad no. F 133); 

Heeft goedgevonden te bepalen als volgt: 
A rt. 1. 1. Deze beschikking ·neemt over 

de begripsbepalingen van de Beschikking 
Geldzuivering 1945, artikel 1. 

2. Voor de toepassing van deze beschik
king en de k rachtens deze beschikking te 
geven nadere regelen en voorschriften wordt 
voorts verstaan onder : 

a. rekening, een credit staande rekening 
bij de Nederlandsche Bank of een lid der 
bedrijfsgroepen Effectenhandel, Handelsban
ken, Landbouwcredietbanken of Spaarban
ken; 

b. geblokkeerde rekening, een rekening 
waarover zonder vrijstelling krachtens be
schikking van den Minister van Financiën of 
zonder vergunning van de Nederlandsche 
Bank, noch door overschrijving, noch door 
uitbetaling van betaalmiddelen mag worden 
beschikt; 

c . ·girale rekening, een rekening waarover 
uitsluitend door middel van overschrijving 
mag worden beschikt; 

d. vrij e rekening, een rekening waarover 
zoowel door middel van overschrijving als 
door uitbetaling van betaalmiddelen mag 
worden beschikt. 

2. 1. Het verstrekken en uitvoeren van 
opdrachten met betrekking tot een rekening 
zonder dat daarbij blijkt of de opdracht be

. trekking heeft op een geblokkeerde, op een 
girale dan wel op een vrije rekening, is ver-
boden. · 1 

2. Handelingen in strijd met het eerste 
lid worden aangemerkt als overtredingen. 

3. Geblokkeerde rekeningen, ontstaan 
hetzij ingevolge het bepaalde bij het Konink
lijk Besluit van 5 Juli 1945 (Staatsblad no. 
F n5) , hetzij ingevolge het bepaalde in de 
artikelen 12 en 14 van de Beschikking Geld_ 
zuivering 1945, die ten name van een en den
zelfden rekeninghouder luiden, kunnen door 
overboeking worden sa mengevoegd. 

4. 1. M et ingang v án 3 October 1945 
wordt van het saldo van iede·re rekening vol- · 
gens den 'stand van 2 October 1945 na kas
sluiting, daarbij niet inbegrepen het tegoed 
op geblokkeerde rekening, ontstaan ingevolge 
het bepaalde b ij het Koninklijk Besluit van 5 
Juli 1945 (Staatsblad no. F II5) , afgezon
derd een bedrag van duizerûj gulden , ver
meerderd met 2 5 ten honderd van het tegoed 
van de rekening volgens den stand ·van 12 
September 1945 na kassluiting, m et dien 
verstande , dat het aldus te berekenen tegoed, 
dat naar boven wordt afgerond op het naast
b ij gelegen veelvoud van vijftig gulden, het 
bedrag van tienduizend gulden niet te boven 
gaat. 

2. Het krachtens het eerst e lid afgezon
derde bedrag wordt geboekt op girale reke
ning. 
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3. Indien na de afzondering, bedoeld in 
het eerste lid, een bedrag zou resteeren van 
kleiner dan vij ftig gulden, wordt dit bedrag 
mede op girale rekening tegoed geschreven. 
, 4. Het bepaalde in de voorgaande leden 
geldt niet met betrekking tot een rekening 
van een lid der bedrijfsgroepen Effectenhan
del, Handelsbanken, Landbouwcredietban
ken of Spaarbanken bij de Nederlandsche 
Bank of bij een ander lid der bedoelde be
drijfsgroepen. 

5. De inspecteur der belastingen is be
voegd te bepalen, dat ten aanzien van be
paalde personen of lichamen het eerste lid 
van dit artikel buiten toepassing blijft, of 
dat het bedrag dat per saldo op een reeds 
geopende giräle rekening staat opnieuw 
wordt ge.blokkeerä. 

6. De inspecteur doet van zijn besluit 
mededeeling aan dengene, di; de rekening 
houdt, zoomede aan dengene te wiens name 
de rekening staat. Op overschrijvingen, ver
richt in strijd met het besluit van den inspec
teur, kan degene die de rekening houdt te
genover 's Rijks schatkist geen beroep doen. 

5, 1. Bedragen, die van een girale reke
ning worden afgeschreven, anders dan op 
grond van vrijstelling krachtens beschikking 
van den Minister van Financiën of op grond 
van vergunning van de Nederlandsche Bank, 
mogen uitsluitend op een girale rekening 
worden tegoed geschreven, behoudens in het 
geval, waarin de overschrijving geschiedt ten 
bate van een der rekeningen, bedoeld in ar
tikel 8, eerste lid. 
• 2. Het is verboden zonder vrijstelling 
krachtens beschikking van den Minister van 
Financiën of zonder vergunning van de Ne
derlandsche Bank tegoeden op girale reke
ning op eenigerlei wijze geheel of gedeelte
lijk in betaalmiddelen uit te betalen of op te 
nemen. 

3. Handelingen in strijd met het bepaal
de in het eerste en tweede lid worden be
schouwd als misdrijven. 

6, 1 . Voldoening van verplichtingen uit 
hoofde van reis- en andere chèques, incasso
en andere wissels, postwissels, betaalbaar ge
stelde coupons en dividendbewijzen, losbare 
obligatiën, schatkistpapier en in het alge
meen uit hoofde van alle betalingsstukken, 
waardepapieren of overeenkomsten, die recht 
geven het daarin uitgedrukte of uit hoofde 
daarvan verschuldigde bedrag te ontvangen 
op of na 26 September...1945 en die vóór dezen 
datum zijn uitgeschreven, betaalbaar gesteld, 
vervallen of tot stand gekomen , mag door 
den debiteur of kooper slechts worden ver
richt en m ag door den crediteur of verkooper 
slechts worden aangenomen door tusschen
komst van de Nederlandsche Bank of van 
een lid der bedrij fsgroepen Effectenhandel, 
H andelsbanken, Landbouwcredietbanken of 
Spaarbanken. Deze zijn gehouden de tegen
waarde op geblokkeerde rekening ten name 
van den begunstigde goed te schrijven. 

2. Opdrachten tot overschrijving, waar
, voor de rekening van den opdrachtgever vóór 

den datum, genoemd in het eerste lid , is be
last. kunnen slechts op geblokkeerde reke-
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ning van den begunstigde worden goedge
schreven. 

3. Het is bedrijven, diensten en in het al
gemeen allen lichamen niet toegestaan goed
schrijvingen van vrije of girale rekening te 
doen aan hen , die gelden aan het bedrijf, 
dienst of lichaam hebben toevertrouwd dan 
wel daarbij een rekening of rekening-cou
rantverhoud ing onderhouden. 

4. Leden van de bedrijfsgroepen Effecten
handel, Handelsbanken , Landbouwcrediet
banken en Spaarbanken kunnen geblokkeer
de bedragen; ontstaan door. het afloopen van 
schatkistpapier, beleggen in geblokkeerd 
schatkistpapier, waarvan het bedrag bij ver
val, behoudens verlenging op verlangen van 
den houder, weder op geblokkeerde rekening 
wordt goedgeschreven. 

5. Handelingen in strijd met het eerste, 
tweede en derde lid worden beschouwd als 
misdrijven. 

7. 1. Het is verboden zonder vrijstelling 
krachtens beschikking van den Minister van 
Financiën of zonder vergunning van de Ne
derlandsche Bank tegoeden op geblokkeerde 
rekening op eenigerlei wijze: . 

a. geheel of gedeeltelijk in betaalmidde
len uit te betalen of op te nemen; 

b. geheel of gedeeltelijk door overschrij
ving aan derden over te dragen of te doen 
overdragen. 

2. Handelingen in strijd met het bepaal
de in het eerste lid worden beschouwd als 
misdrijven. 

8. 1. Als vrije rekeningen worden aange
merkt de rekeningen van : 

a . Rijks-, provinciale en gemeentecomp
tabelen als zoodanig; 

b. Ambassaden, Gezantschappen en Con
sulaten van hier te lande geaccrediteerde 
vreemde mogendheden, alsmede van de le
den van het Permanente Hof van Intèrna
tionale Justitie en van het Hof van Arbitra
ge, benevens van het buitenlandsche perso
neel , dat in hun werkelijken dienst is; 

c. de landelijke bureau's van de Stich
tingen Volksherstel, 1940-1945, Herstel
lingsoorden voor Oud Illegale Werkers, Na
tionale Hulpactie Roode Kruis, het Neder
landsche Roode Kruis en het Nationaal 
Steunfonds, alsmede van nader door den Mi
nister v an Financiën aan te wijzen stichtin
gen en instellingen met charitatief doel. . 

2. D e tegoeden van niet-ingezetenen, 
waarover, ingevolge een monetair accoord, 
waarbij de N ederlandsche Regeering partij 
is, door belanghebbenden krachtens alge
meene vergunning van de Nederlandsche 
Bank kan worden beschikt, worden aange
merkt als tegoeden op vrije rekening. 

3. Op vrije rekening wordt mede geboekt 
het tegoed, dat k rachtens beschikking van 
den Minis ter van Financiën of op grond van 
vergunning van de Nederlandsche Bank tot 
boeking op v rij e rekening wordt toegelaten, 
alsmede stortingen in betaalmiddelen. 

9. 1. Houders van een vrije rekening, als 
bedoeld in artikel 8, eerste lid, sub a , die 
overschrijving ontvangen van een onverschul
digde betaling, zijn gehouden, in geval van 
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.-estitutie, uitdrukkelijk opdracht te verstrek
ken, dat het terug te schrijven bedrag t en be
hoeve van den belanghebbende op geblok
keerde rekening worde goedgeschreven. 

2. Het lid van de bedrijfsgroepen Effec, 
tenhandel, Handelsbanken, Landbouwcre
dietbanken of Spaarbanken, da:t de opdracht, 
bedoeld in het eerste lid, uitvoert, is gehou
den het bedrag ten behoeve van den belang
hebbende op geblokkeerde rekening goed te 
schrijven. 

3. Handelingen in strijd met het bepaalde 
in het eerste en tweede lid-worden beschouwd 
als misdrijven. 

10, 1. De vergunningen, uitgegeven door 
of vanwege den Minister van Financiën, 
strekkende tot geheele of gedeeltelijke de
blokkeering van rekeningen, ontstaan inge
volge het bepaalde bij het Koninklijk Besluit 
van 5rtfuli 1945 (Staatsblad no. F. II5), 
voorzoover deze vergunningen zijn verstrekt 
voor of op 25 September, verliezen met in
gang van :16 September haar geldigheid. 

2. Debiteeringen ten laste van geblok
keerde rekeningen, ingevolge het bepaalde 
bij het Koninklijk Besluit van 5 Juli 1945 
(Staatsblad no. F. II5), hetzij op grond van 
vrijstelling krachtens beschikking van den 
Minister van Financiën, hetzij op grond van 
vergunning, verleend door de Nederlandsche 
Bank, geschieden uitsluitend volgens de re
gelen, gesteld in deze beschikking. 

11, 1. In ' het tijdvak van 8 tot 13 Octo
ber 1945, beide dagen inbegrepen, wordt, 
tegen overlegging van de geldkaart A of B 
met de daarbij behoorende distributiestam
kaart, van de volmacht, bedoeld in artikel 7, 
derde lid, van de Beschikking Geldzuivering 
1945, en van de quitantiën, bedoeld in arti
kel Q, derde lid, van de Beschikking Geld
zuivering 1945, laatstgenoemde -na vergelij
king met de lijst, bedoeld in artikel 9, twee
de lid, van de Beschikking Geldzuivering 
1945, op door den Minister van Financiën te 
bepalen wij ze, door het kantoor van inleve
ring een bedrag in betaalmiddelen uitbetaald 
van f roo of zooveel minder als de geldkaart, 
de volmaçht of de quitantie aanwijst. 

2. Voorzoover de geldkaart A of B een 
bedrag van f 100 of meer aanwijst, geschiedt 
de uitbetaling tegen inlevering van bon EEN 
van de geldkaart A of B. Op de geldkaart, de 
volmacht en de quitantie wordt de terugbe
taling aangeteekend. 

3. Geldkaarten A of B, volmachten en 
quitantiën, waarop het geheele als ingeleverd 
vermelde bedrag is terugbetaald, worden 
door het betaalkantoor ingehouden en be
waard. 

12, 1, Voorzoover noodig in afwijking 
van het bepaalde in artikel II, eerste\ lid, is, 
indien de houder van een geltlkaart A of B 
of volmacht, waarop minder dan f 100 is ·in
geleverd, bij het inleverkantoor een geblok
keerde, respectievelijk een girale rekening 
bezit, dit kantoor op verzoek van den hou
der van de geldkaart A of B of van de vol
macht gehouden in het in artikel II, eerste 
lid, genoemde tijdvak aan den houder van 
de geldkaart A of B of van de volmacht een 
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bedrag van ten hoogste f 100, verminderd 
met het op de geldkaart of de volmacht in
geleverde bedrag, in betaalmiddelen uit te 
betalen. 

2. Ten aanzien van de uitbetaling, be
doeld in het eerste lîd, wordt vrijstelling ver
leend van het in artikel 7, eerste lid, gestelde 
verbod, alsmede indien en voorzoover de 
geblokkeerde rekening van den belangheb
bende geen of onvoldoende tegoed aanwijst, 
van het in artikel 5, tweede lid, gestelde ver
bod. 

3. Het bepaalde in artikel II, derde lid, 
vindt overeenkomstige toepassing. 

13. 1. De houder van een geldkaart A of 
B, waarop geen buiten omloop gestelde bank_ 
en muntbiljetten of zilverbons zijn ingele
verd, is gerechtigd in het tijdvak van 3 tot 
en met 6 October, beide dagen inbegrepen, • 
tot het lid van de bedrijfsgroepen Effecten
handel, Handelsbanken, Landbouwcrediet
banken of Spaarbanken, in welks boeken te 
zijnen behoeve een geblokkeerde, respectie
velijk een girale rekening is geopend, het 
schriftelijke verzoek te richten hem geduren-
de het tijdvak, genoemd in artikel II, eerste 
lid, een bedrag van ten hoogste f 100 in be-
taalmiddelen uit te betalen. · 

2. De aanvrager is gehouden aan'het ver
zoek, bedoeld in het ~erste lid, te hechten de 
afgeknipte bon EEN van de geldkaart A of 
B. 

3. De uitbetaling van het bedrag van ten 
hoogste f 100, bedoeld in het eerste lid, ge
schiedt in het tijdvak, bedoeld in artikel II, 
eerste lid, tegen overlegging van de geld
kaart A of B met de daarbij behoorende 
distributiestamkaart. 

4. De geldkaart A of B, bedoeld in het 
eerste lid, wordt nadat daarop door het be
taalkantoor het uitbetaalde bedrag is aange
teekend, door het betaalkantoor ingehouden 
en bewaard. · 

5. Het bepaalde in artikel 12, tweedt! lid, 
vindt overeenkomstige toepassing. 

14. Het in artikel 7, eerste lid, onder b, 
gestelde verbod geldt niet: 

1. voor de betaling van de ten laste van 
den rekeninghouder of zijn echtgenoote, dan 
wel van de rekeninghoudster en haar echt
genoot komende: ,,-

a. ondernemingsbelasting voor het be
lastingjaar x94 6 ; 

b. vennootschapsbelasting over de boek
jaren, welke vóór 1 Januari 1946 zijn ge
eindigd; 

c,. personeele belasting over de belasting
jaren, welke vóór 1 Januari 1946 zijn aange
vangen; 

d. nog in te voeren heffingen voor een
maal; 

e. overigens alle belastingen, alsmede re
tributies, een en ander, voorzoover zij vóór 
1 Januari 1946 materieel verschuldigd zijn; 

f. zekerheidstellingen, voorzoover zij die
nen tot dekking van de onder a, b, d en e 
bedoelde belastingen; 

g. omslagen, kosten en dergelijke bedra
gen, · welke vóór 1 Januari 1946 materieel 
verschuldigd zijn aan waterschappen, veen-
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schappen, polders of van overheidswege in
gestelde bureau's, diensten of andere instel
lingen; 

h. bij vóór 1 Januari 1946 onherroepelijk 
geworden rechterlijk vonnis opgelegde geld
boeten en vóór 1 Januari 1946 ingevolge af
doening buiten proces te voldoene geldbe
dragen; 

2. voor de betaling van den aankoop van 
Staatsvermogen en van nieuw uit te geven 
bewijzen van gevestigde Nederlandsche 
schuld; 

J. voor bijdragen aan de Stichtingen 
Volksherstel, 1940-1945, H erstellingsoorden 
van Nederlandsche Oud Illegale Werkers, 
Nationale Hulpactie Roede Kruis, het Ne
derlandsche Roede Kruis en het Nationale 
Steunfonds, en nadere door den Minister van 
Financiën aan te wijzen stichtingen en in
stellingen met charitatief doel; 

4. voor nader door den Minister van Fi
nanciën aan te wijzen betalingen. 

15. 1. Van het in artikel 7, eerste lid, ge_ 
stelde verbod, alsmede, indien en voorzoover 
de geblokkeerde rekening van den belang
hebbende geen .of onvoldoende tegoed aan
wijst, van het in artikel 5, tweede lid, gestel
de verbod, wordt vrijstelling verleend ten 
behoeve van de betaling van loenen, salaris
sen, pensioenen, wachtgelden en lijfrenten, 
zulks tot het bedrag, dat resteert na aftrek 
van loonbelasting, bijdragen in sociale ver

.zekeringen, premiestortingen in pensioen-
fondsen en dergelijke, die niet aan den be
langhebbende in contanten worden uitbe
taald, een en ander onder de voorwaarden, 
gesteld in het derde en vierde lid. J 

2 . Van het in artikel 7, eerste lid, gestelde 
verbod, alsmede, indien en voorzoover de 
geblokkeerde rekening van den belangheb
bende onvoldoende tegoed aanwijst, van het 
in artikel ~. tweede lid, gestelde verbod, 
worçlt vrijstelling verleend voor de betaling 
van uitkeeringen op grond van sociale ver
zekeringswetten, van onderstandsuitkeerin
gen van ·instellingen, voorkomende op de 
lijst, bedoeld in artikel J van de Armenwet, 
alsmede van interest, dividend en tantième, 
betaalbaar gesteld na 25 September 1945. 

J. De vrijstelling tot het verrichten van 
de betalingen, bedoeld in het eerste en twee
de lid, geldt slechts voor het geval de reke
ninghouder iegens het lid . van de bedrijfs
groeoen Effectenhandel, Handelsbanken, 
Landbouwcredietbanken of Spaarbanken, in 
welks boeken de geblokkeerde, respectieve
lijk de girale rekening is geopend, uitdruk
keliik verklaart, dat het te betalen bedrag 
noodig is voor de doeleinden, vermeld in het 
eerste lid. en dat hif niet uit anderen hoofde 
over voldoende betaalmiddelen en tegoed op 
vrije rekening beschikt om aan zijn genoem-
de verbintenissen te voldoen. -

4. Onverminderd het bepaalde in het der
de lid geldt de vrijstelling tot het verrichten 
van de betalingen, bedoeld in het eerste lid, 
slechts ingeval de rekeninghouder jegens het 
lid van de bedrijfsgroepen Effectenhandel, 
Handelsbankèn, Landbouwcredietbanken of 
Spaarbanken, in welks boeken de geblok-

1945 

keerde, respectieveijjk de girale rekening is 
geopend, uitdrukkelijk verklaart, dat de loe
nen en salarissen, bedoeld in het eerste lid, 
al dan niet zijn bepaald in overeenstemming: 
met de van Regeeringswege vastgestelde
normen. 

5. Indien de rekeninghouder verklaart, 
dat de Iconen en salarissen, bedoeld in het 
eerste lid, afwijken van de normen, bedoeld 
in het vierde lid, is het betrokken lid van de 
bedrijfsgroepen Effectenhandel, Handelsban
ken, Landbouwcredietbanken of Spaarban
ken gehouden zoodanige mededeeling onver
wijld ter kennis te brengen van het College 
van Rijksbemiddelaars. 

6. Het lid van de bedrijfsgroepen Effec
tenhandel, Handelsbanken, Landbouwcre
dietbanken of Spaarbanket!, in welks boeken 
de geblokkeerde, respectievelijk de girale 
rekening is geopend, is bevoegd zich door in.. 
zage van loon- en salarislijsten of andere be
scheiden te vergewissen, dat de aanvraag tot 
het bekomen van de vrijstellingen, bedoeld 
in het eerste en tweede lid, rechtmatig wordt 
verricht. 

7. Bedragen, overgeschreven van een ge
blokkeerde, respectievelijk een girale reke
ning krachtens de vrijste1ling, bedoeld in het 
eerste en tweede lid, worden op vrije reke
ning tegoed geschreven. 

8. Het afleggen van een valsche verkla
ring, als bedoeld in het ,derde en vierde lid, 
wordt beschouwd als misdrijf. 

9. Handelingen in strijd met het bepaal
de -in het vijfde lid worden beschouwd als 
misdrijven. 

16. 1. Van het in artikel 7, eerste lid, ge
stelde verbod, alsmede, indien en voorzoover. 
de geblokkeerde rekening van den belang-· 
hebbende onvoldoende tegoed aanwijst, van 
het in artikel ~. tweede lid, gestelde verbod, 
wordt vrijstelling verleend aan hen, die een 
zelfstandig beroep uitoefenen, met dien ver
stande, dat zij ten laste van hun geblokkeer
de, respectievelijk hun girale rekening we
kelijks over honderd gulden kunnen beschik
ken. 

2. Als zelfstandig uitgeoefend beroep 
wordt aangemerkt het beroep van notaris, 
deurwaarder, geneesheer, tandarts, dieren
arts , accountant, advocaat, architect en deel
genoot in een firma zonder salarisbeding, als_ 
mede die beroepen, die als zoodanig door den 
Minister van Financiën worden aangewezen. 
Het beroep moet door den belanghebbende 
worden aangetoond aan het lid van de be
drijfsgroepen Effectenhandel, Handelsban
ken, Landbouwcredietbanken of Spaarban
ken. in welks boeken de geblokkeerde, res
pectievelijk de girale rekening is geopend. 

17, De vrijstellingen, bedoeld in artikel 
IS, eerste en tweede lid, en in artikel I6, 
eerste lid, eindigen op 16 December I945, 
behoudens verlenging door den Minister van 
Financiën. 

18. 1. Vergunningen, zoowel bijzondere 
als algemeene, tot het verrichten van over
schrijvingen of uitbetalingen in afwijking 
van het verbod, gesteld in artikel 7, eerste 
lid, dan wel tot het verrichten van uitbeta-
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lingen in afwijking \ran het verbod, gesteld in 
artikel 5, tweede lid, moeten door tusschen
komst van het lid der bedrijfsgroepen Effec
tenhandel, Handelsbanken, Landbouwcre
dietbanken of Spaarbanken, in welks boeken 
de geblokkeerde, respectievelijk de girale 
rekening van den belanghebbende geopend 
is, worden aangevraagd bij de Hoofdbank, 
de Bijbank of het Agentschap van de Neder
landsche Bank, afdeeling Deblokkeering, in 
het ressort waarvan de aanvrager is geves
tigd. 

2. De Nederlandsche Bank beslist op de 
aanvrage tot vergunning, bedoeld in het 
eerste lid, volgens algemeene regelen, te stel
len door den Minister van Financiën. 

3. Een vergunning kan onder voorwaar
den worden verl,.ngd. Indien een voorwaarde 
niet wordt vervuld, wordt de vergunning ge
acht niet te zijn verleend. 

4. Provisie of kosten, in welken vorm 
ook, worden voor het verleenen van vergun
ningen door de Nederlandsche Bank niet in 
rekening gebracht. 

5. Alvorens te beslissen op bij haar inge
diende aanvragen om vergunning overeen
komstig deze Beschikking, pleegt de Neder
landsche Bank in alle daartoe in aanmerking 
komende gevallen overleg met den Dienst· 
der Directe Belastingen. De Bank weigert 
de vergunning, wanneer de Dienst haar te 
kennen geeft tegen het verleenen daarvan 
bezwaar te hebben. 

6 Geblokkeerd, resp. giraal tegoed, ten 
aanzien waarvan vergunning, als bedoeld in 
het eerste lid, is verleend, geldt tot het be
drag, waarop de vergunning betrekking heeft, 
als tegoed op vrije rekening, tenzij de ver
gunning anders bepaalt. 

7. De aanvrager is verplicht aan de Ne
derlandsche Bank op haar verzoek de inlich
tingen te verstrekken, die zij meent noodig 
te hebben ter beoordeeling van de vraag of 
een op grond van deze Beschikking aange-

, vraagde vergunning zal worden verleend. 
8. De leden van de bedrijfsgroepen Ef

fectenhandel, Handelsbanken, Landbouw
credietbanken of Spaarbanken zijn bevoegd 
voor hun tusschenkomst, bedoeld in het 
eerste lid, de voor een dergelijke handeling 
gebruikelijke provisie aan den aanvrager in 
rekening te brengen. 

19. x. Het verrichten van overschrijvin
gen of uitbetalingen, waarmede credietver
leening of het beschikken over openstaand 
crediet gepaard gaat, is verboden, tenzij met 
inachtneming van door of namens den Mi
nister van Financiën te stellen regelen. 

2. Handelingen in strijd met het bepaalde 
in het eerste lid worden beschouwd als mis
drijven. 

20. Overdracht van tegoed bij de Neder
landsche Bank of een lid van een der be
drijfsgroepen Effectenhandel, Handelsban_ 
ken, Landbouwcredietbanken en Spaarban
ken op een girale rekening of een vrije reke
ning van den begunstigde bij een der be
doelde instellingen, geldt als aanbod van be
taling in wettig betaalmiddel. 

21. 1 . De 1ekeningen van een lid der be-
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drijfsgroepen Effectenhandel, Handelsban
ken, L andbouwcredietbanken en Spaarban
ken bij de N ederlandsche Bi;mk en bij een 
ander lid der genoemde Bedrijfsgroepen zijn 
geblokkeerde rekeningen. 

2. De rekeningen, bedoeld in het eerste 
lid, worden vrijgesteld van de verbodsbepa
lingen, vervat in artikel 7, eerste lid, en ar
tikel 5, tweede lid, voor de uitvoering van 
alle boekingen, die krachtens het bepaalde in 
deze Beschikking, alsmede op grond van bij 
of krachtens deze Beschikking verleende 
vrijstellingen en vergunningen, zijn toege
laten. 

22. r. De leden van de bedrijfsgroepen 
Effectenhandel, Handelsbanken, Landbouw
credietbanken en Spaarbanken kunnen aan 
het kantoor van de Nederhmdsche Bank, 
waar hun geblokkeerde rekening wordt ge
houden, opgave doen ·van de voor de uitoefe
ning van hun bedrijf benoodigde hoeveelheid 
kasgeld. Deze opgave moet door het betrok
ken lid van de bedrijfsgroepen Effectenhan
del , H andelsbanken, Landbouwcredietban
ken en Spaarbanken jegens de Nederland
sche Bank, zoo deze daartoe den wensch te 
kennen geeft, met de op de opgave betrek
king hebbende gegevens worden gestaafd. 

2. De leden van de bedrijfsgroepen, be
doeld in het eerste lid, kunnen tot het be
doelde kantoor van de Nederlandsche Bank 
een verzoek richten een bedrag, als in het 
eerste lid bedoeld, naar hun vrije rekening 
over te boeken. 
, 3. D e Nederlandsche Bank beoordeelt in 
hoeverre aan dit verzoek gevolg zal worden 
gegeven. 

4. De opgave, bedoeld in het eerste lid, 
moet zoo spoedig mogelijk bij de Nederland
sche Bank worden ingediend. 

5. Het verstrekken van onjuiste gege
vens, als bedoeld in het eerste lid, wordt 
aangemerkt als misdrijf. 

23. r. De leden van de bedrijfsgroepen 
Effectenhandel, Handelsbanken, Landbouw
credietbanken en Spaarbanken zijn gehou
den per 3 Octo'ber 1945 na kassluiting, voor 
elke vestiging van ieder lid afzonderlijk, aan 
het kantoor van de Nederlandsche Bank, 
waaronder zij ressorteeren, _opgave te ver
strekken van het bij hen op geblokkeerde re
keningen uitstaande tegoed. 

2. De Minister van Financiën, de Neder
landsche Bank gehoord, stelt regelen vast 
volgens welke periodiek opgave moet wor
den verstrekt in zake het verloop der de
blokkeering. 

24. De leden van de bedrijfsgroepen Ef
fectenhandel, Handelsbanken, Landbouw
credietbanken en Spaarbanken dienen een 
declaratie van de provisie, bedoeld .in artikel 
17 van de B eschikking Geldzuivering 1945, 
in bij de Nederlandsche Bank, die deze na 
accoordbevinding ten laste van 's Rijks 
Schatkist betaalt. De provisie wordt den le
den óp vrije rekenin?, goedgeschreven. 

25. Alle stukken, opgemaakt ter uitvoe
ring van deze beschikking zijn vrij van 
zegel. 

26. D e Minister van Financiën regelt alle 

/ 
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gevallen, waarin deze Beschikking niet voor
ziet. 

27. Deze Beschikking wordt aangehaald 
als Beschikking · Deblokkeering 1945. 

28. Deze Beschikking, die in het Staats
blad wordt geplaatst, treedt in werking met 
ingang van 26 September 1945. 

's-Gravenhage, den 25sten Sept. 1945. 
De Min. van Financiën, P . LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 25 September 1945). 

s. }' 197. 

25 September 1945. BESC.HIKKING van 
den Minister van Financiën, houdende 
vaststelling van de Bes~hikking Re
gistreering Schatkistpapier 1945. 

De Minister van Financiën, 
Overwegende, dat het noodzakelijk is na

dere voorzieningen te treffen ter zake van de 
geldzuivering, met name wat betreft de re
gistreering van schatkistpapier; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 3 
Augustus H145, houdende vaststelling van 
het Machtigingsbesluit geldzuivering (F 
133); 

Heeft goedgevonden te bepalen als volgt: 
Art. 1. 1. Zij, die bij het in. werking tre

den van deze beschikking- bezitters zijn van 
schatkistpapier of van participatiebewijzen 
in schatkistpapier, zijn gehouden dit papier 
of deze participatiebewijzen vóór 3 October 
1945 bij een inzevolge artikel 5 als registree
rende instantie aangewezen instelling ten 
name van den eigenaar te doen registreeren. 

2. Indien een bezitter, als in lid 1 be
doeld ,van schatkistpapier onderparticipan
ten heeft, is hij gehouden vóór den in dat lid 
genoemden datum tevens de namen van de 
onderparticipanten aan de registreerende in
stantie, ter invulling op de in artikel 3 ge
noemde formulieren, mede te deelen. 

3. Het niet-nakomen van de in de eerste 
twee leden opgelegde verplichtingen wordt 
beschouwd als misdrijf. 

2. Het ter registreering aangeboden stuk 
wordt door de registreerende_, instantie voor
zien van de aanteekening "geregistreerd" en 
de dagteekening, welke verklaring vervol
gens door tot teekening namens die instantie 
bevoegde personen wordt onderteekend. 

3. De registreerende instantie vult voor 
elk aangeboden stuk een formulier in, waar
op vermeld worden naam en adres van den 
eigenaar en in voorkomend geval van diens 
onderparticipanten, alsmede het nummer~ 
het bedrag en den vervaldatum van het stuk, 
benevens alle>verdere, bijzonderhe~n. De re
gistreerende instantie zendt van &Tt formu
lier één exemplaar naar den agent van het 
Ministerie van Financiën, één exemplaar 
naar den inspecteur der belastingen, in wiens 
inspectie de eigenaar of in voorkomend ge
val diens participant woont, of in wiens in
spectie hun kantoor of bedrijfszetel hier te 
lande gevestigd is, terwij l één exemplaar bij 
de registreerende instantie blijft. 

4. Aan de registreerende instantie wordt 
door het Ministerie ';;an Financiën een pro-
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visie van f 1 per geregistreerd stuk toege
kend. 

5. Als registreerende instanties worden 
aangewezen: 

Nederlandsche Bank N.V.; 
Javasche Bank N .V.; 
Amsterdamsche Bank N.V.; 
Associatie-Cassa N.V.; 
Banque de Paris et des Pays-Bas; 
Coöp. Centrale Boerenleenbank; 
Coöp. Centrale Ràiffeisen-Bank; 
De Twentsche Bank N.V.; 
Heldring & Pierson ; 
Hollandsche Bank-Unie N.V.; 
Hope & Co.; 
Incasso-Bank N.V.; 
Kasvereeniging N .V.;· 
Lippmann, Rosenthal & Co.; 
R. Mees & Zoonen; 
Nederlandsche Handel Mij. N.V.; 
Nederlandsche Landbouwbank N.V.; 
Nederlandsche Middenstandsbank N.V.; 
Nederlandsch-Indische Escompto Mij.; 
N ede,-landsch-Indische Handelsbank N.V., 
Pierson & Co.; 
Rotterdamsche Bankvereeniging N .V.; 
6. Deze beschikking, welke kan worden 

aangehaald als "Beschikking Registreering 
Schatkistpapier 1945", treedt in werking 
met ingang van 27 September 1945 en zal in 
het Staatsblad worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 25sten Sept. 1945. 
De Min. van Financiën, P. L JEFTINCK . 

(Ui tgeg. 26 September 1945). 

S. F 198. 

21 September 1945. BESLUIT, tot. wijzi
ging van de Vestigingsbesluiten Brood
bedrijven 1938, Banketbedrijven 1942 en 
Brood-Banketbedrijven 1942. 

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

Handel en Nijverheid van 13 Augustus 1945, 
No. 7442 J.Z.; 

Overwegende, dat het wenschelijk is wijzi
ging te brengen in het Vestigingsbesluit 
Broodbedrijven 1g38 (Staatsblad No. 660), 
zooals dit laatstelijk is gewijzigd bij besluit 
van den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart van 24 April 1042, No. 213,1g M ., Di
rectie van Handel en Nijverheid (Neder/and
sche Staatscourant 1942, No. 79), in het 
Vestigingsbesluit Banketbedrijven 1942 (Ne
der/andsche Staatscourant 1g42, No. 79), 
zooals dit laatstelijk is gewijzigd bij Besluit 
van den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart van 20 Juni 1944, No. 60987 MIO., 
Directie van Handel en Nijverheid (Neder
landsche Staatscourant 1944, No. 120) en in 
het Vestigingsbesluit Brood-Banketbedrijven 
1g42 ·(Nederla~dsche Staatscourant 1942, 
No. 7g). zooals dit laatstelijk is gewijzigd bij 
Besluit van genoemden Secretaris-Generaal 
van 20 Juni 1944, No. 6og87 M /O., Directie 
van Handel en Nijverheid (Neder/andsche 
Staatscourant 1944, No. 120); 
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Gelet op artikel 3, eerste lid, der Vesti
gingswet Kleinbedrijf 1937 (Staatsblad 1937, 
No. 6I9); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 September 1945, No. II); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 14 September 1945, 
No. 13696 J.Z.; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art- 1. r. In het tweede lid van artikel 

rr van het Vestigingsbesluit Broodbedrijven 
1938 :;vordt in plaats van ,11940'.' gelezen: 
,,1946 . 

2. In het tweede lid van artikel II van 
het Vestigingsbesluit Banketbedrijven 1942 , 
alsmede in het tweede lid van artikel II van 
het Vestigingsbesluit Brood-Banketbedrijven 
1942 ;:-rordt in plaats van "1945" gelezen: 
,,1Q46 . 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien zijner af
kondiging. 

Onze Minister van Handel en Nijverheid 
is belast met de uitvoering van dit"'besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 21sten Sept. 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Handel en Nijverheid, H. Vos. 

(Uitgeg . 9 October z945). 

S. F 199. 

21 September z945. BESLUIT, betreffen
de hernieuwde inwerkingtreding van 
voorloopig geschorste wettelijke maat
regelen op het gebied van den midden
stand. 

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

Handel en Nijverheid van 13 Augustus 1945, 
No. 7441 J.Z. ; 

Overwegende,~dat het noodzakelijk is, dat 
ten aanzien van enkele wettelijke maatrege
len, welker werking ingevolge het Besluit 
bezettingsmaatregelen (Staatsblad No. E . 93) 
voorloopig is geschorst, een nadere regeling 
wordt getroffen; 

Gelet op artikel 15, lid 2, van het Besluit 
bezettingsmaatregelen (Staa tsblad No. E 
93) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 S eptember 1945, No. ro); · 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 14 September 1945, 
No. 1;16g8 J.Z.; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De navolgende· gedurende de vijs 

andeliike bezetting van het Rijk in Europa 
door den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart getroffen wettelijke maatregelen, wel
ker werking ingevolge het Besluit bezettings
maatregelen voorloopig is geschorst, treden 
wederom in werking: 

a . alle besluiten en beschikkingen tot uit
voering van de Vestigingswet Kleinbedrijf 
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1937, voorzoover zij niet reeds ingevolge die 
wet hebben opgehouden van kracht te zijn; 

b. het besluit van 18 December 1941, 
No. 62147 J .A., Directie van Handel en Nij
verheid (Nederlandsche Staatscourant 1941, 
No. 247), tot wijziging van de Winkelslui
tingswet rg30 (Staatsblad No. 460); 

c. het besluit van 23 Jantîal'i 1942, No. 
~88I M., Directie van Handel en Nijverheid 
(Nederlandsche Staatscourant 1942, No. I6) , 
betreffènde de uitoefening van het z.g. spaar
en betaalzegelkasbedriif, het besluit van I7 
April 1942, No. 20466 M., Directie van Han
del en Nijverheid (Neder/andsche Staats
courant 1942 , No. 74), tot wijziging van dat 
besluit en de beschikking van I7 Juli 1942, 
No . . ,82 7g M., Directie van Handel en Nij
verheid (Nederlandsche Staatscourant I942, 
No. 13 7), tot uitvoering van eerstgenoemd . 
besluit; 

d. het besluit van 3 September 1942, No. 
47g6g H ., Directie van Handel en Nijverheid 
(Nederlandsche Staatscourant 1942, No. 
171), betreffende de vestiging als makelaar, 

met dien verstande, dat, waar in genoemde 
besluiten en beschikkingen wordt gesproken 
van of bevoegdheden worden toegekend aan 
den Secretari&-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart, in den vervolge wordt verwezen naar, 
onderscheîdenlijk de bevoegdheden worden 
uitgeoefend door Onzen Minister van Han
del en Nijverheid. 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien zijner af
kondiging. 

Onze Minister van Handel en Nijverheid 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van S tate. 

's-Gravenhage, den 21sten Sept. 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Handel en Nijverheid, H. Vos. 

(Uitgeg. 9 October z945). 

S. F 20 0 . 

28 September z945. BESCHIKKING van 
den Minister van Financiën, houdende 
vaststelling van de Beschikking tenaam
stelling spaarbankboekjes aan toonder. 

De Minister van Financiën; 
Overwegende, dat het noodzakelijk is na

dere voorzieningen te treffen ter zake van 
de geldzuivering, met name wat betreft de 
tenaams~elling van aan toonder luidende 
spaarbankboekjes en soortgelijke bewijzen 
van inleg; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 3 Au
gustus IQ45, houdende vaststelling van het 

Machtigingsbesluit geldzuivering (Staatsblad 
no. F r~~); 

H eeft goedgevonden te bepalen als volgt: 
Art. 1. Houders van niet op naam gestel

de spaarbankboekjes of soortgelijke bewijzen 
van inleg , daaronder begrepen niet op naam 
gestelde schuldbekentenissen, zijn verplicht 
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deze, voor zoover de houder daaraan op 3 
October I945 aanspraak ontleent orfl over 
een tegoed van meer dan f 950 te beschik
ken, ook al is dit bedrag nog niet in zijn ge
heel in het document uitgedrukt, ten name 
van den rechthebbende tot het tegoed te doen 
stellen. Daartoe moeten zij het spaarbank
boekje of soortgelijk bewijs vóór I November 
I945 aan dengene, die het document heeft. 
uitgegeven, aanbieden. 

2. Degene, die een document als in arti
kel 1 bedoeld, heeft uitgegeven, is verplicht 
dit onverwijld na aanbieding ten name te 
stellen van hem, die door den aanbieder als 
de rechthebbende tot het tegoed wordt aan
gewezen, zoomede all.nteekening te houden 
van naam ewadres van den aanbieder. Hij is 
voorts verplicht van het saldo per 3 October 
I945, zoomede van den naam en het adres 
van dengene, die als rechthebbende tot het 
tegoed is aangewezen, opgave te doen op de 
wijze, als in de artikelen I en I0 van de B e
schikking Fiscale Recherche IQ45 geregeld. 

3. Het is verboden uit een tegoed, als in 
artikel I bedoeld, een uitbetaling te verrich
ten, of zoodanige uitbetaling in ontvangst te 
nemen, dan wel een overschrijving te ver
richten of opdracht daartoe te verstrekken, 
zoolang een tenaamstelling overeenkomstig 
de voorgaande artikelen niet heeft plaats ge
had. 

4. Het niet-nakomen van het bepaalde 
in de artikelen "7 en 2 en het handelen in 
strijd met het in artikel .1 vervatte verbod 
word.t beschouwd als misdrijf. 

5. Deze beschikking, welke kan worden 
aangehaald als "Beschikking tenaamstelling 
spaarbankboekjes aan toonder", treedt in 
werking met ingang van den dag na dien 
harer afkondiging en zal in het Staatsblad 
worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 28sten September I945· 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 28 September r945.) 

S. F 201. 

28 September r945. BESLUIT tot wijzi
ging van de beschikking van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken dd. 3I Januari/ 
2 Februari I942 (Nederlandsche Staats
courant 1942, no. 23) houdende wijziging 
en aanvulling van de artikelen 3, 27, 30, 
40, 42, 42a, 133 en I34 van de Pensioen
wet ~922. 

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

Binnenlandsche Zaken dd. 26 Juli I945, No. 
596 I Afdeeling Pensioenen en Wachtgelden; 

Overwegende, dat het wenschelijk is arti
kel g der beschikking van den Secretaris
Generaal van het Departement van B innen.
landsche Zaken dd. 3I Januari/2 Februari 
1942 (Nederlandsche Staatscourant I942, No. 
23) houdende wijziging en aanvulling van de 
artikelen 3, 27, 30, 40, 42, 42a, 133 en 134 
van de P ensioenwet 1922 (Staatsblad No. 
240) te wijzigen; 
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Den Raad van State gehoord (Advies van 
28 Augustus I945, No. 12); 

Gezien het nader rapport van 8 September 
1945, No. 596 III, afdeeling Pensioenen en 
Wachtgelden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: .._. 
Art. 1. Artikel g van de beschikking van 

den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken dd. 31 Ja

nuari/2 Februari 1942 (Nederlandsche Staats
courant 1942, No. 23) wordt gewijzigd als 
volgt: 

a. In het eerste lid wordt voor de woor
den "binnen zes maanden na dien datum" 
gelezen "voor 1 Januari I946" 

b . Het zesde lid vervalt. 
2. D it besluit treedt in werking met in

gang van den tweeden dag, na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. Onze Minister van Binnenland
sche Zaken is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 28sten ~ept. I945• 
WILHELMINA. 

De Min. va_n Binnenlandsche Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. r2 October r945.) 

S. F 202. 

1 October r945. BESCHIKKING van den. 
Minister van Financiën, houdende vast
stelling van de Eerste Aanvullingsbe
schikking Deblokl<eering 1945. 

De Minister van Financiën, 
Overwegende dat het noodzakelijk is na

dere voorzieningen te treffen ter zake van 
de geldzuivering; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 3 
Augustus 1q45, houdende v aststelling van het 
Machtigingsbesluit Geldzuivering (Staats
blad No. F 133)~ 

Heeft goedgevonden te bepalen: 
Art. 1. Aan de Beschikking Deblokkee

ring I945 wordt toegevoegd een artikel 4a 
als volgt: 

1; De afzondering bedoeld in artikel 4, 
eerste lid, voor zoover betrekking hebbende 
op het bedrag van duizend gulden, is niet 
van toepassing op rekeningen geopend na 7 
Juli 1945. 

2. In afwijking van het gestelde in het 
eerste lid is de rekeninghouder die na 7 Juli 
I945 een of meer rekeningen heeft geopend. 
bevoegd tot een der leden van de bedrijfs
groepen Effectenhandel, Handelsbanken, 
Landbouwcredietbanken of Spaarbanken, in 
wier boeken zoodanige rekening is of zooda
nige rekeningen zijn geopend, het verzoek 
te richten ten laste daarvan één bedrag van 
duizend gulden af te zonderen en te boeken 
op girale rekening, zulks onder het voorpe
houd dat hij jegens het bedoeld_s: l id, na be
hoorlijke legitimatie, schriftelijk verklaart 
dat hij slechts één zoodanig verzoek heeft in
gediend en zulks onverminderd zijn recht op 
afzondering van 2 5 ten honderd van het te-
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goed volgens den stand van 12 September 
1945 voor zoover de rekening of de rekenin
gen zijn geopend vóór of op 12 September 
1945. 

3. Het bedoelde lid van de bedrijfsgroe
pen Effectenhandel, Handelsbanken, Land
bouwcretlietbanken of Spaarbanken geeft 
aan het in het tweede lid bedoelde verzoek 
gevolg en zendt een afschrift van de in dat 
lid bepoelde verklaring aan het Secretariaat 
van de Hoofdgroep Banken te Amsterdam. 

4. Het afleggen van een valsche verkla
ring als bedoeld in het tweede lid wordt be
schouwd als misdrijf. ~ 

2. Artikel 6, derde lid, van de Beschik
king Deblokkeering 1945 wordt gewijzl.gd 
vastgesteld als volgt: 

3. Het is bedrijven, diensten en in het 
algemeen alle lichamen, met uitzondering van 
De Nederlandsche B ank en van de leden der 
bedrijfsgroepen Effectenhandel, Handelsban_ 
ken, Landbouwcredietbanken en Spaarban
ken, niet toegestaan goedschrijvingen te v-er
richten of betalingen te doen aan of ten gun
ste van hen, die gelden aan het bedrijf, den 
dienst of het lichaam hebben toevertrouwd, 
dan wel daarbij een rekening-courant ver
houding onderhouden. Dit verbod betreft niet 
na 2 October 1945 toevertrouwde gelden. 

3. Aan de Beschikking Deblokkeering 
1945 wordt toegevoegd een artikel 6a als 
volgt: 

1. In afwijking van het bepaalde in ar
tikel 6, eerste lid, worden reischèques, chè
ques, en in het algemeen alle betalingsop
drachten ten laste van een rekening bij den 
Postchèque- en Girodienst die zijn uitge
schreven vóór 26 September, en waarop vóór 
dien datum niet door den rechthebbende in 
contanten is beschikt, door het Centrale Giro
kantoor naar de rekening van den opdracht
gever teruggeboekt. 

2. De terugboeking, bedoeld in het eerste 
lid, wordt goedgeschreven op geblokkeerde 
rekening van den opdrachtgever. 

3. In afwijking van het bepaalde in het 
tweede lid wordt in het geval waarin de in 
het tweede lid bedoelde terugboekingen per 
rekening het bedrag van f 250 niet te boven 
gaan, de goedschrijving verricht op girale 
rekening. 

4. Aan de Beschikking Deblokkeering 
1945 wordt toegevoegd een artikel 18a als 
volgt: 

r. Vergunningen, zoowel bijzondere als 
a lgemeene, tot het verrichten van goedschrij
v,ingen of betalingen in afwijking van het 
verbod, gesteld in artikel 6, derde lid, moe
ten door het bedrijf, den dienst of het 
lichaam, waaraan de gelden zijn toever
trouwd, of waarbiJ de rekening-courant ver- -
houding wordt onderhouden, door tusschen
komst van het lid der bedrijfsgroepen Effeè
tenhandel, Handelsbanken, Landbouwcre
dietbanken of Spaarbanken, in welks boeken 
de rekening van het bedrijf, den dienst of het 
lichaam geopend is, worden aangevraagd bij 
de Hoofdbank, de Bijbank of het Agentschap 
van De Nederlandsche Bank, afdeeling De
blokkeeri'iig, in het ressort waarvan de aan-
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vrager is gevestigd . 
2. Het bepaalde in artikel 18, tweede tot 

en met achtste lid, vindt overeenkomstige 
toepassing. 

5. De datum in artikel 23 van de Beschik
king Deblokkeering 1945 vermeld, wordt ge
lezen als 2 October 1945. 

6. Deze beschikking kan worden aange-
• haald als "Eerste Aanvullingsbeschikking 

Deblokkeering 1945". 
7. Deze beschikking, die in het Staatsblad 

zal worden geplaatst, treedt terstond in wer
J<ing op den dag harer afkondiging. 

's- Gravenhage, den 1sten October 1945. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg, 1 October 1945.) 

s. ] <' 203. 

21 September 1945. BESLUIT, houdende 
intrekking van het Tijdelijk Filmkeu
ringsbesluit. 

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

Binnenlandsche Zaken en van Justitie van 
II September 1945, No. U 4422, Afdeeling 
Binnenlandsch B estuur, Bureau Bestuursza
ken· 

Overwegende, dat het wenschelijk is, Ons 
besluit van 22 Augustus 1945, Staatsblad No. 
E 64, houdende vaststelling van het Tijdelijk 
Filmkeuringsbesluit, in verband met de se
dert gewijzigde omstandigheden, in te trek
ken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Ons besluit van 22 Augustus 1944, 

Staatsblad no. E 64, houdende vaststelling 
van het Tijdelijk Filmkeuringsbesluit, wordt 
ingetrokken. 

2. Alle beslissingen tot toelating van films 
voor openbare vertooning, genomen vóór den 
datun;i van het in werking treden van dit 
besluit, vervallen op den zestigsten dag na 
dien datum. 

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

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

's-Gravenhage, den 21sten September 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van Binnenlandsche Zaken, BEEL. 
De Min. van Justitie, KOLFSCHOTEN. 

(Uitgeg. 12 October 1945.) 

s. }' 204. 

1 October 1945. · BESLUIT tot wederinvoe
ring van de Bankwet 1937 (Staatsblad 
1937, no. 401). 

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

Financiën van 1:3 Augustus 1945, no. n6 
Generale Thesaurie, afdeeling Geldwezen; 
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Overwegende, dat het wenschelijk is onder 
nadere voorzieningen, die ten behoeve van 
een aanpassing aan de gewijzigde omstan
digheden noodzakelijk zijn, over te gaan tot 
wederinvoering van de Bankwet 1937; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
7 September 1945, no. 1); 

Gelet op het nader rapport van 26 Sep
tember 1945, no. 59 Generale Thesaurie, af
deeling Geldwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De verordening van den Rijks

commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied no. 58/1943 betreffende de Nederland
sche B ank treedt buiten werking. 
· De leden van de directie van de Neder

landsche Bank, die door den bezetter zijn 
benoemd; zijn met ingang van 7 Mei 1945 
uit hun functie ontzet. P ensioen, wachtgeld 
of schadevergoeding, in welken vorm ook, is 
aan de betrokkenen of hun nabestaanden 
door de Nederlandsche B ank niet verschul- · 
digd. 

2. De Bankwet 1937 (Staatsblad 1937, 
no. 401) is weder van kracht, zulks met in
achtneming van de bepalingen, vervat in dit 
besluit. 

3. 1. Artikel 23 en artikel 27 van de 
Bankwet 1937 blijven buiten toepassing. 

2. Omtrent de dekking van het gezamen
lijk bedrag der omloopende bankbiljetten, 
bankassignatiën en rekening-courant saldo's 
bij de Nederlandsche Bank worden bij Ko
ninklijk Besluit nader voorschriften gegeven. 

4. De werkkring van de Nederlandsche 
Bank, zooals die is omschreven in artikel II 

van de Bankwet 1937, wordt uitgebreid met 
de bevoegdheid tot het koopen en verkoopen 
van officieel genoteerde schuldbrieven ten 
laste van het Rijk e·n van de overzeesche ge
biedsdeelen, zoomede met de bevoegdheid 
tot het koopen en verkoopen van schatkist
papier ten Ïaste van het Rijk, ook wanneer 
dat schatkistpapier zich voor den aankoop 
niet in handen van derden bevond. 

5. Alvorens een overeenkomstig artikel 
25, tweede lid, van de Bankwet 1937 tot di
recteur-van de Nederlandsche Bank benoem
de zijn functie als zoodanig aanvaardt, wordt 
door de Bank Onze goedkeuring op de bè- · 
noeming aangevraagd. Wordt die goedkeu
ring niet binnen veertien dagen na de dagtee
kening der aanvrage verleend, dan wordt de 
benoeming geacht niet te hebben plaats ge
had. · Alsdan wordt een nieuwe voordracht 
van drie personen opgemaakt, waaruit een 
nieuwe keuze wordt gedaan. Wordt ook aan 
deze benoeming Onze goedkeuring onthou
de.Jl, dan wordt door Ons -in de vacature voor
zien. 

6. 1. Bij de Nederlandsche Bank wordt 
ingesteld een Bankraad, bestaande uit den 
Koninklij ken Commissaris der Bank als voor_ 
zitter en acht leden, te benoemen door Onzen 
Minister van Financiën. Bij afwezigheid of 
ontstentenis van den voorzitter wordt het 
voorzitterschap waargenomen door een der 
daartoe door Onzen Minister van Financiën 
aangewezen leden. 

2 . De leden vim den Bankraad hebben 
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ieder zitting gedurende vier achtereenvolgen
de jaren. Jaarlijks treden twee leden bij toer
beurt af; deze zijn bij hun aftreden terstond 
herbenoembaar. Voor den eersten maal heb
ben de leden zitting onderscheidenlijk van 
één tot vier jaar. Het lot bepaalt het jaar, 
waarin de bij de instelling van den Bankraad 
benoemde leden volgens rooster aftreden. Bij 
tusschentijdsche vacature treedt de nieuw 
benoemde in den duur van zitting van den
gene wiens plaats hij vervult. 

3. De Bankraad wordt aldus samenge
steld, dat daarin zitting hebben acht leden 
uit de kringen van het bedrijfsleven en van 
de wetenschap. 

4. Aan de leden van den Bankraad kan 
in bepaalde gevallen of ook meer in het al
gemeen, al of niet op verzoek van de direc
tie, door Onzen Minister van Financiën de 
plicht tot geheimhouding worden opgelegd 
omtrent hetgeen, waarvan zij krachtens hun 
functie kennis hebben gekregen. 

5. De Bankraad vergadert ten minste elf 
maal per jaar en voorts zoo dikwijls als de 
voorzitter of ten minste drie leden zulks noo
dig achten. 

6. In de vergadering van den Bankraad 
dienen de directie van de Nederlandsche 
Bank en de Thesaurier-Generaàl bij het Mi
nisterie van Financiën van voorlichting. 

7. De directie der Bank brengt aan den 
Bankraad verslag uit over de algemeene eco
nomische en financieele ontwikkeling en over 
de door de Bank gevoerde politiek. 

8. De Bankraad dient Onzen Minister 
van Financiën van advies il') de gevallen, 
waarin_ deze het geven van eene aanwijzing 
als in het volgend artikel bedoeld, in over
weging heeft genomen. Voorts kan Onze 
voornoemde Minister, na daaromtrent met 
de directie der Bank gepleegd overleg, den 
Bankraad hooren over aangelegenheden, 
welke voor de richtlijnen van het te voeren 
bankbeleid van algemeen belang zijn. 

9. De Bankraad is bevoegd zich in zaken 
het algemeen beleid der Bank bètreffende 
rechtstreeks tot Onzen Minister van Finan
ciën te wenden. 

7. In de gevallen waarin Onze Minister 
van Financiën zulks ter coördinatie van de 
monetaire en financieele politiek der Regee
ring en de politiek van de Nederl;mdsche 
Bank noodzakelijk acht, geeft Onze Minis
ter voornoemd aan de directie van de Neder
landsche Bank de ter bereiking van dat doel 
noodige aanwijzingen. De Nederlandsche 
Bank is gehouden aan die aanwijzingen ge
volg te geven. 

8. r. Het boekjaar van de Nederlandsche 
Bank loopt van den eersten Januari tot en 
met den een en dertigsten December daar
aanvolgende. 

2 . Met afwijking van het bepaalde in het 
vorig lid, wordt het tijdvak van den eersten 
April 1944 tot en met den een en dertigsten 
December 1945 voor de Nederlandsche Bank 
als een boekjaar beschouwd. 

9. r. De statuten van de Nederlandsche 
Bank, zooals die luiden volgens de bijvoeg
sels tot de Nederlandsche Staatscourant no. 
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1482 van 3 Augustus 1932, no. 1621 van 6 
September 1934. en no. 910 van 1 Juli 1937, 
zijn weder van kracht. Zij worden zoo spoe
dig mogelijk met de bepalingen van dit be
sluit in overeenstemming gebracht. 

2. De president en de secretaris van de 
Nederlandsche Bank die tijdens de bezetting 
zijn ontslagen worden geacht met ingang van 
7 Mei 1945 weder in functie te zijn getreden, 
elk voor den verderen duur van het tijdvak 
waarvoor hij overeenkomstig de Bankwet 
,1937 voor xo Mei ~940 laatstelijk werd her
benoemd. 

3. De door stemgerechtigde aandeelhou
ders benoemde directeuren van de Neder
landsche Bank die op 30 Juni 1943 als zoo
danig in functie waren, worden geacht met 
ingang van 7 Mei 1945 weder in functie te 
zijn getreden, behoudens bekrachtiging door 
de algemeene vergadering van aandeelhou
ders. 

10. 1. Het aan de Nederlandsche Bank 
verleende octrooi is overeenkomstig artikelf, 
tweede lid, van de Bankwet 1937 opgezegd. 

2. Deze opzegging kan het recht van de 
Nederlandsche Bank om als circulatiebank 
werkzaam te zijn vroeger doen eindigen dan 
in het tweede lid van artikel 2 der Bankwet 
1937 is bepaald, doch niet voor 1 Januari 
1946. 

11. Onze Minister van Financiën be
noemt een commissie, met opdracht hem van 
advies te dienen nopens versterking van het 
gemeenschapselement in het statuut van de 
Nederlandsche Bank, ter bereiking van den 
overgang van de Bank van partiqulieren in 
publiekrechtelijken of semi-publiekrechtelij
ken eigendom. 

12. 1. Dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 
treedt in werking op den dag zijner afkondi
ging in het Staatsblad. 

2. Voor de toepassing van artikel 31 van 
de Bankwet 1937 wordt genoemde wet ge
acht reeds op 1 April 1944 voor de verorde
ning no. 58/1943 te zijn-.in de plaats getreden. 

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

's-Gravenhage, den 1sten October 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 6 October 1945.) 

S. F 205. 

1 October 1945. BESLUIT tot uitvoering 
van de IJkwet 1937 (Staatsblad no. 
627). 

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

Handel en Nijverheid van 27 September 
1945, no. 13009 J.Z.; 

Gelet op artikel u, tweede lid, letter a, 
der IJkwet 1937 (Staatsblad no. 627), als
mede op artikel 18, derde lid, van het Regle
ment op de maten, gewichten, meet- en weeg
werktuigen (Staatsblad no. 664); 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het tijdvak, bedoeld in I, sub 1, 

van de beschikking van den Secretaris-Ge
neraal van het Departement van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart van 23 October 1943, 
no. 62023 J.Z. (Nederlandsche Staatscou
rant 1943, no. 207), waarbinnen de indivi
dueel gekeurde maten, gewichten en meet
werktuigen, met uitzondering van de glazen 
maten en de gasmeters, aan herkeuring moe
ten worden onderworpen, wordt verlengd tot 
en met 30 September 1946. 

2. Aan Gedeputeerde Staten der provin
ciën wordt opgedragen voor zooveel noodig 

• de data te bepalen, waarop de herkeuring 
voor elke gemeente binnen het ingevolge ar
tikel 1- verlengde tijdvak zal geschieden en 
hiervan openbare bekendmaking te doen. 

3. Voor het jaar 1946 wordt als goedkeu
ringsmerk voor de aan individueele keuring 
en herkeuring onderworpen maten, gewich
ten en meetwerktuigen vastgesteld de letter q 
in den kleinen staanden drukvorm. 

4. In afwijking van het bepaalde in I, sub 
3, van de_ in artikel 1 genoemde beschikking 
van den Secretaris-Generaal van het Depar _ 
tement van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart is het merk van goedkeuring, dat in 
1942 en 1943 bij den ijk (keuring) en herijk 
(herkeuring) der daaraan onderworpen ma
t en , gewichten en meetwerktuigen is gebe
zigd, geldig tot en met 30 September 1946. 

5. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag na dien zijner afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 1sten October 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Handel en Nijverheid, H. Vos. 

(Uitgeg. 2 October 1945.) 

S. F 206. 

1 October 1945. BESLUIT, houdende be
perking van de aan het militair gezag 
toegekende bevoegdheden. 

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

Algemeene Oorlogvoering van het Konink
rijk, van Buitenlandsche Zaken, van Justitie, 
van Binnenlandsche Zaken, van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, van Financiën, 
van Oorlog, van Marine, van Openbare Wer
ken en Wederopbouw, van Verkeer en Ener
gie, van Handel en Nijverheid, van Scheep
vaart, van Landbouw, Visscherij en Voedsel
voorziening, van Sociale Zaken, van Over
zeesche Gebiedsdeelen en van Onzen Minis
ter zonder portefeuille, van 5 September 
1945; 

Overwegende, dat het wenschelijk is de uit
oefening van de aan het militair gezag toe
gekende bevoegdheden aan beperkingen te 
onderwerpen; 

G'elet op het bepaalde in den tweeden zin 
van het tweede lid van artikel 2 van het 
Besluit op den bijzonderen staat van beleg; 
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Den Raad van State gehoord (advies van 
18 September 1945, No. II; 

Gezien het nader rapport van 25 Septem
ber 1945; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. I. Met ingang van den dag van 

inwerkingtreding van dit besluit worden de 
bij artikel 9, vijfde lid, artikel 10, eerste lid, 
eerste zin, artikel 12, vierde lid, artikel 24 en 
artikel 27 Vi\n het Besluit op den bijzonderen 
staat van beleg aan het ~ilitair gezag toege
kende bevoegdheden door dat gezag niet meer 
uitgeoefend. 

2. Insgelijks worden met ingang van het
zelfde tijdstip door het militair gezag niet 
meer uitgeoefend de bevoegdheden aan dat 
gezag toegekend bij of krachtens andere door 
Ons vóór 16 Augustus 1945 uitgevaardigde 
besluiten m et uitzondering van de bevoegd
heden aan dat gezag toegekend bij: 

a . Ons besluit van 16 Mei 1944, Staats.
blad No. E 33; 

b. het Aanwijzingsbesluit Militair Gezag, 
Staatsblad No. E 43; 

c. het Organisatiebesluit Rechtspleging te 
velde ;944, Staatsblad No. E 67; 

d. Ons Besluit van 22 Augustus 1944, 
Staatsblad No. E 68; met dien verstande, dat 
in artikel 1, derde lid, van dit Besluit de 
woorden "en eveneens naar zijn oordeel ver
binding met de Regeering dermate onzeker 
of belemmerd is, dat Onze beslissing.omtrent 
een noodzakelijk geachte tijdelijke benoeming 
of een bevordering niet kan worden afge
wacht" worden vervangen door "en niet dan 
nadat overleg is gepleegd met Onzen Minis
ter van Oorlog"; 

e. het Besluit Repatrieering, Staatsblad 
No. E 81; 

f. het Besluit Deviezen-Blokkeering, 
Staatsblad No. E 89; 

g. het Besluit regeling in- en uitvoer Ne
derlandsch en vijandelijk geld 1944, Staats
blad No. E go; 

h. het Tij delijk Telegraaf-, Telefoon- en 
Radiobesluit, Staatsblad No. E n8; 

i. het Besluit tijdelijke overplaatsing van 
militaire Commissarissen, Staatsblad No. E 
152; 

j. het Zuiveringsbesluit 1945, Staatsblad 
No. F 132. 

2. 1. In afwijking in zooverre van het 
bepaalde in artikel 3 van het Aanwij,;ings
beslui t Militair Gezag, kunnen de bevoegd
heden, aan dat gezag toegekend bij artikel 5, 
eerste en tweede lid, artikel 9, eerste en 
tweede lid, artikel II, artikel 12; eerste en 
tweede lid, artikel · 13, eerste lid, en artikel 
14 van het Besluit op den bijzonderen staat 
van beleg, alsmede bij het Tijdelijk Tele
graaf-, Telefoon- en Radiobesluit, met in
gang van d en dag van •inwerkingtreding van 
dit besluit alleen worden uitgeoefend door 
den Chef van den Staf Militair Gezag. 

2. Met ingang van hetzelfde tijdstip kun
nen verordeningen, als bedoeld in artikel 8 
van het Besluit op den bijzonderen staat van 
beleg, voor zoover deze niet uitsluitend strek
ken tot wijziging of intrekking van door het 
militair gezag eerder uitgevaardigde veror-
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<leningen, alleen door den Chef van den Staf 
Militair Gezag worden uitgevaardigd. De 
Chef van den Staf Militair Gezag maakt van 
de hem op grcnd van het bepaalde in artikel 
9, eerste en tweede Hd, van het Besluit op den 
bijzonderen staat van beleg toekomende be
vóegdheden niet meer gebruik dan voorzoo
ver zulks is vereischt tot noodzakelijke wij
ziging van door het militair gezag vóór dat 
tijdstip uitgevaardigde verordeningen. 

3. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag nadien van zijn 
afkondiging in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van de Depar
tementen van Algemeen Bestuur• zijn, ieder 
voor zooveel hem aaJlgaat, belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 1sten October 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. voor Algem. Oorlogvoering van het 

Koninkrijk, W. SCHERMERHORN. 
De Min. v. Buitenl. Z:, E. N. VAN KLEFFENS_
De Min. van Justitie, K0LFSCHOTEN. 
De Min. van Binnenlandsche Zaken, BEEL. 
De Min. v. 0., K. en W., VAN DER LEEUW. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 
De Min. van Oorlog, J. MEYNEN. 
De Min. van Marine, DE Boov. 
De Min. v. Openb. W. en W., J. A. RINGERS. 
De Min. v. Verk. en Energie, TH. V. SCHAIK. 
De Min. van Handel en Nijverheid, H. Vos. 
De Min. van Scheepvaart, a.i., DE Boov. 
De Min. van L ., V. en V., S. L. MANSHOLT. 
De Min. van Soc. Zaken, W. DREES. 
De Min. van Overzeesche Gebiedsdeelen, 

L0GEMANN. 
De Min. zonder Portel., J. H. VAN R0YEN. 

(Uitgeg. 12 October 1945.) 

S. F 207. 

1 October 1945. BESLUIT, betreffende de 
rechtspraak in cassatie. 

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

Justitie van den 28 September 1945, 6e ·Af-
deeling, no. 1116; ' 

Overwegende, dat het wenschelijk is voor -
zieningen te treffen betreffende de recht
spraak in cassatie ; 

Gezien artikel 2 · van het Noodbesluit 
Rechterlijke Organisatie, Staatsblad no. E 
154; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In burgerlijke zaken, in strafza

ken en in belastingzaken kan weder beroep 
in cassatie worden ingesteld, ook "in het be
lang der wet". 

2. 1. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den dag na dien zijner afkondi-
ging in het Staatsblad. · 

2. Het heeft terugwerkende kracht tot 1 
September 1945. 
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Onze Minister van Justitie is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
S taatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 1s1&n October 1945. 

WILHELMINA. 
D e Min. van Justitie, KOLFSCHOTEN. 

(Uitgeg: II October 1945). 

S. F 208. 

1 October 1945. BESLUIT, houdende wij
ziging van het Koninklijk besluit van 20 
Juli 1931 (Staatsblad no. 315), houden
de vaststelling van: 

1 °. de "dubbele prinsengeus" te voe
ren door schepen en vaartuigen van oor
log; 

2 °. de onderscheidingsvlag van den 
Minister van D efensie. 

W ij WILHELMINA, enz.; 
O p de voordracht van Onzen Minister v 11n 

Marine van 24 September 1945, no. SD 385/ 
2/1/45; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
in Ons besluit van 20 Juli 1931, Staatsblad 

no. 315, wordt gelezen in plaats van: 
,,Onzen Minister van Defensie", 
,,Onzen Minister van Marine". 
Onze Minister van Marine is belast met 

de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 1sten October 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Marine, DE Boov. 

(Uitgeg. 19 October 1945.) 

S. F 20 9. 

1 October 1945. BESLUIT tot tijdelijke in
stelling van een Rijksdienst voor de 
Electrici tei tsvoorziening. 

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

Verkeer en Energie van 14 Augustus 1945, 
no. 876 II, Afdeeling Electriciteitsvoorzie
ning; 

Overwegende, dat het door de bijzondere 
omstandigheden van het oogenblik noodza
kelijk is tijdelijk regelen te stellen inzake 
economische opwekking en billijke verdee
ling van electrische energie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 Augustus 1945, no. 10); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Verkeer en Energie van 26 Sep
tember 1945, no. 876, Afdeeling Electrici
t eitsvoorziening; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Onder electriciteitswerken worden 

in dit besluit verstaan inrichtingen, strek
kende tot het voortbrengen, het geleiden, het 
transformeeren, het verdeelen of het leveren 
van electrische energie. 

2. 1. Er Ïs tijdelijk een Rijksdienst voor 
de Electrici tei tsvoorziening. 

2. De -Rijksdienst voor de Electriciteits-

\ 
174 

voorziening bestaat uit de volgende distric
ten: 
District I 

l)istrict II 

voor de provincies Groningen, 
Friesland en het conces
siegebied van het Provin
ciaal Electriciteitsbedrijf · 
van Groningen in de pro-
vincie Drenthe; 
de prov. Overijssel en 
het concessiegebied van 
de N.V. IJsselcentrale in 
de prov. Drenthe; 

District III de prov. Gelderland; 
District IV de prov. Limburg; 
District V " de prov. Noord-Brabant; 
D istrict VI de prov. Zeeland; 
District VII " de prov. Zuid-Holland; 
D istrict VIII de prov. Noord-H olland ; 
D istrict IX " de prov. Utrecht. 

3. 1~ Aan het hoofd van den Rijksdienst 
voor de Electriciteitsvoorziening staat de 
Directeur-Generaal der Electriciteitsvoorzie-
ning. 

2. Aan het hoofd der districten van den 
R ijksdienst voor de Electriciteitsvoorziening 
staan D istricts-Directeuren der Electrici
t eitsvoorziening, welke worden benoemd en 
ontslagen door Onzen Minist er van Verkeer 
en Energie. 

3. D e D istricts-D irecteuren verrichten 
hun werkzaamheden onder leiding van den 
Directeur-Generaal der E lectriciteitsvoorzie
ning. 

4. Alle in dit besluit aan den Directeur-· 
Generaal der Electriciteitsvoorziening ver
leende bevoegdheden kunnen door hem wor
den overgedragen aan de Districts-Directeu
ren der Electriciteitsvoorziening, ieder voor 
hun district. 

4. 1. Onverminderd het bepaalde bij of 
krachtens de Gas- en Electriciteitsbeschik
king 1945 is de Directeur-Generaal der Elec
triciteitsvoorziening bevoegd aan alle eige
naren of houders van electriciteit&werken, 
welke worden geëxploiteerd met het oog
merk. electrische energie voor anderen ver
krijgbaar te stellen, regelen te stellen en op
drachten te geven inzake: 

a. de wijze waarop electrische energie zal 
worden opgewekt; · 

b. de hoeveelheid electrische energie, 
welke zal worden opgewekt; 

c . het beschikbaarstellen en het beschik
baarhouden van electrische energie ten bate 
van de electriciteitsvoorziening in het alge-
meen; . 

d. het geleiden, het transform,eeren en het 
verdeelen van de onder c van het eerste lid 
van dit artikel bedoelde electrische energie; 

e. de wijze waarop electrische energie 
aan distribuanten zal worden geleverd; 

f. de hoeveelheid electrische energie, 
welke aan distribuanten zal worden geleverd. 

2. De Directeur-Generaal der Electrici
teitsvoorziening is in gevallen, waarin hij 

- zulks dringend noodzakelijk acht, bevoegd 
aan andere, dan de in het eerste lid van dit 
artikel bedoelde eigenaren of houders van 
electriciteitswerken, voor . zoover door deze 
electrische energie voor anderen beschikbaar 
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kan worden gesteld, regelen te stellen en op
drachten te geven inzake het beschikbaar
stellen en het beschikbaarhouden van elec
trische energie ten behoeve van de eleètrici
teitsvoorziening in het algemeen. 
• 3. De Directeur-Generaal der Electrici

teitsvoorziening stelt desgewenscht voor
waarden vast, waaronder de in dit artikel be
doelde regelen en opdrachten zullen worden 
uit_gevoerd. 

Deze voorwaarden mogen niet van dien 
aard zijn, dat de eigenaren of houders van 
electriciteitswerken als gevolg daarvan gel
delijk nadeel zouden lijden. 

5. 1. De Directeur-Generaal der Electri_ 
citeitsvoorziening is bevoegd aan hen, die 
naar zijn meening voor het afnemen van 
electrische energie voor eigen gebruik in aan
merking komen, voorwaarden te stellen in-
zake: · 

a. de tijdstippen van het afnemen van de 
electrische energie; 

b. de grootte en het tijdstip van de maxi
mum belasting, veroorzaakt door het in dit 
artikel bedoeläe afnemen. 

2. Het stellen van voorwaarden, overeen
komstig het eerste lid van dit artikel,-zal ge
schieden in overleg met den Minister van 
Handel en Nijverheid, indien voorzien kan 
worden, dat economische bezwaren zullen 
kunnen optreden. 

6. De eigenaren of houders van electrici
teitswerken, bedoeld in artikel 4, eerste en 
tweede lid, van dit besluit, zijn desgevraagd 
verplicht den Directeur-Generaal der Elec
triciteitsvoorziening· en den Districts-Direc
teuren der Electriciteitsvoorziening alle in
lichtingen en gegevens te verstrekken, welke 
deze voor de uitoefening van de bevoegdhe
den, hun bij of krachtens dit besluit gegeven, 
noodig achten. -

7. 1. Met hechtenis van ten hoogste 6 
maanden of geldboete van ten hoogste f 1000 
wordt gestraft: 

. 1e. het niet of niet tijdig nakomen van 
de regelen of opdrachten, gesteld of gegeven 
krachtens artikel 4, eerste en tweede lid, van 
dit besluit; . 

2e. het niet of niet tijdig verstrekken van 
inlichtingen en gegevens, gevraagd krach
tens artikel 6 van dit besluit. 

2. De in het vorig lid van dit artikel 
strafbaar gestelde feiten worden beschouwd 
als overtredingen. 

3. Indien deze feiten door of vanwege 
een rechtspersoon worden begaan wordt de 
strafvervolging ingesteld ell de straf uitge
sproken tegen hem of hen, die de opdracht 
tot de strafbare handeling gaf of gaven of 
die de leiding had of hadden bij het straf
baar handelen of nalaten. 

8. De Directeur-Generaal der Electrici
teitsvoorziening is bevoegd aan hen, die in 
strijd handelen met de regelen of opdrachten, 
gesteld of gegeven krachtens artikel 4, eerste 
lid, onder e en f, en hen, die in strijd hande
len met te hunnen aanzien gestelde voor
waarden, bedoeld in artikel 5, van het afne
men of distribueeren van electrische energie 
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uit te sluiten voor een door hem te bepalen 
tijdsduur. 

9. Dit besluit treec!t in werking met in
gang van den dag volgende op dien zijner aL 
kondiging . 

Onze Minister van Verkeer en Eenergie is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's -Gravenhage, den 1sten October 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Verk. en Enertl,ie TH. v. SCHAIK. 

(Uitgeg. z9 October z945.) 

s. }' 210. 

26 September z945. BESLUIT, tot wijzi
ging van het Vorderingsbesluit Woon
ruimte. 

V-fij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers voor 

Algemeene Oorlogvoering van het Konink
rijk, van Binnenlandsche Zaken, van Btliten
landsche Zaken, van Justitie, van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen, van Fi
nanciën, van Oorlog, van Marine, van Open
bare Werken en Wederopbouw, van Verkeer 
en Energie, van Handel en Nijverheid, van 
Sch,eepvaart, van Voedselvoorziening, Land
bouw en Visscherij, van Sociale Zaken, van 
Overzeesche ~ebiedsdeelen, en van Onzen 
Minister zonqer Portefeuille van 6 Septem
ber 1945, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, 
no. U 4288; 

Overwegende, dat de noodzakelijkheid is 
, gebleken, het Vorderingsbesluit Woonruimte 

op eenige punten te verduidelijken; 
Den Raad van State gehoord (!!dvies van 

II September 1945, no. 14); 
Gezien het nader rapport van Onzen Mi

nister van Binnenlandsche --Zaken van 20 
September 1945, no. 4752, Afdeeling Binnen
landsch Bestuur, Bureau Openbare Orde en 
Veiligheid, mede namens de overige Mi
nisters; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De considerans van het Vorde

rin'gsbesluit Woonruimte wordt gelezen: 
Overwegende, dat het noodzakelijk is in 

het belang van burger-personen, die tenge
volge van de heerschende buitengewone om
standigheden niet in eigen huisvesting kun
nen voorzien, een tijdelijke regeling vast te ' 
stellen, volgens welke op eenvoudige wijze 
woonruimte voor hen kan worden verkre
gen; 

·2. - De aanhef van artikel 1, eerste lid, van 
het Vorderingsbesluit Woonruimte wordt 
gelezen: . 

1. Totdat door Ons anders zal zijn be
paald, zijn de burgemeesters bevoegd, ten 
behoeve van burger-personen, die uit welken 
hoofde ook, woonruimte behoeven, in geval 
van dringende noodzaak voor hun gemeente: 

3. Artikel 20, tweede lid, van het Vorde
ringsbesluit Woonruimte wordt gelezen: 
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2. De beP.alingen van het Algemeen Vor
deringsbesluit 1940 vinden geen toepassing 
meer op vorderingen ter verkrijging van 
woonruimte. D e .op grond van dat besluit en 
andere, t ij dens de bezetting vastgestelde, 
vo~schriften verrichte vorderingen ter ver
krijging van woonruimte blijven van kracht, 
doch worden ten spoedigste vervangen door 
vorderingen op grond van dit besluit. 

4. De rechtmatigheid van vorderingen , 
welke vóór h~t in werking treden van dit 
besluit zijn geschied onder de werking win 
het V-0rderingsbesluit Woonruimte, wordt be
oord.eeld met inachtneming van het bepaalde 
in artikel 2 van het onderhavig besluit. 

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

De Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en van Financiën zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 26sten Sept. 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. voor Algem. Oorlogvoering van het 

Konfokrijk, W. SCHERMERHORN. 

D e Min. van Binnenlandsche Zaken, BEEL. 

- D e Min. v. Buiten/. z., E. N. VAN KLEFFENS. 

De Min. van J ustitie, KoLFSCHOTEN. 

D e Min. v. 0 ., K. en W., VAN DER LEEUW. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. van Oorlog, J. MEYNJ::N. 

De Min. van Marine, DE BooY. 

De Min. v. Openb. W. en W ., J. A. RINGERS. 

De Min. v. Verk. en Energie, TH. v. SCHAIK. 

De Min. van H andel en Nijverheid, H. Vos. 
De Min. van Scheepvaart a.i. , DE BooY. 

De Min. van L., V. en V., S. L. MANSHOLT. 

De Mi'n. van Soc. Zaken, W. DREES. 

De Min. van Overzeesche Gebiedsdeelen, 
LOGEMANN. 

De Min . zonder Portel. , J. H. VAN RoYEN. 

(Uitgeg. II October 1945). 

s. }' 211. 

3 October 1945. BESCHIKKING van den 
Minister van Financiën, houdende vast
stelling van de ·Tweede Aanvullingsbe
schikking Deblokkeering i945. 

De Minister van Financiën, 
Overwegende dat het noodzakelijk is na

dere voorzieningen te treffen ter zake van de 
geldzuivering, m et name wat betreft de ge
deeltelijke wedervrijmaking van de geblok
keerde saldi; 

-Gelet op het Koninklijk Besluit van 3 Au
gustus 1945, houdende vaststelling van het 
Machtigingsbesluit Geldzuivering (Staats
blad no. F n3); -

Heeft goedgevonden te bepalen: 
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Art. 1. Art. II, eerste lid, van de Be
schikking Deblokkeering 1945 wordt gewij-
zigd als volgt: , 

1. In het tijdvak van 8 tot 13 October 
1945, beide dagen inbegrepen, wordt, tegen 
·overlegging van de geldkaart A of B met de 
daarbij behoorende distributiestamkaart en 
van de quitantie, bedoéld in artikel 9, derde 
lid~ van de Beschikking Geldzuivering 1945, 
laatstgenoemde na vergelijking met de lijst, 
bedoeld in a rtikel 9, tweede lid, van de :Be
schikking Geldzuivering 1945, op door den 
I-..1inister van Financiën te - bepalen wijze, 
door het kantoor van inlevering een bedrag 
in betaalmiddelen uitbetaald van f 100 of 
zooveel minder als de geldkaart of de qui
tantie aanwijst. In het . genoemde tijdvak 
wordt voorts tegen overlegging van de vol
macht, bedoeld in de Beschikking Geldzui
vering 1945, artikel 7, derde lid,' op overeen
komstige wijze door het kantoor van inleve
ring een bedrag in betaalmiddelen uitbetaald 
van f 300 of zooveel minder als de volmacht • 
aanwijst. · 

2. Art. 12, eerste lid, van de Beschikking 
Deblokkeering 1945, wordt gewijzigd als 
volgt: 

1. Voor zoover noodig in afwijking van 
het bepaalde in artikel II, eerste lid, is, in
dien de houder van een geldkaart A of B , 
waarop minder dan f 100 is ingeleverd, bij 
het inleverkantoor een geblokkeerde, respec
tievelijk een girale rekening bezit, dit kan
toor op verzoek van den houder van de geld
kaart A of B gehouden in het in artikel II 

eerste lid, genoemde tijdvak aan den hqude,l. 
van de geldkaart A of B eert bedrag van t en 
hoogste f 100, verminderd met het op de 
geldkaart ingeleverde bedrag, in betaalm id
delen uit te betalen. Op overeenkomst ige 
wijze is het inleverkantoor gehouden aan 
den houder van een volmacht waarop min
der dan f :-ioo is ingeleverd een bedrag van 
ten hoogste f 300, vermindérd met het op 
de volmacht ingeleverde bedrag, in betaal
middelen uit te betalen. 

3. Aan de Beschikking Deblokkeering 
1945 wordt toegevoegd een artikel 12a als 
volgt: 

1. De houder van een geldkaart A of B 
of van een quitantie, bedoeld in de Beschik
king Geldzuivering 1045, artikel 9, derde lid, 
waarop minder dan f 100 is ingeleverd, die 
bij het inleverkantoor geen geblokkeerde en 
geen girale rekening bezit is gerechtigd een 
der leden van de bedrijfsgroepen Effecten
ham::!el, Handelsbanken, Landbouwcrediet
banken of Spaarbanken, in welks boeken te 
zijnen behoeve een geblokkeerde, ·respectie
velijk een girale rekening is geopend, te ver
zoeken hem gedurende het tijdvak, geneemd 
in artikel II, eerste lid, een bedrag in betaal
middelen uit te ,betalen van ten hoogste ' 
f 100, verminderd met het bedrag dat de 
geldkaart A of B of de quitantie aanwijst. 
Op overeenkomstige wijze is de houder van 
een volmacht, bedoeld in de Beschikking 
Geldzuivering 1945, · artikel 7, derde lid, 
waarop minder dan f 300 is ingeleverd, die 
bij het inleverkantoor geen geblokkeerde en 
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geen girale rekening bezit, getechtigd een der 
leden van de bedrijfsgroepen Effectenhandel, 
Handelsbanken, Landbouwcredietbanken of 
Spaarbanken, in welks boeken te zijnen be
hoeve een geblokkeerde, respectievelijk een 
girale rekening is geopend, te verzoeken hem 
gedurende het tijdvak, genoemd in artikel II, 

eerste lid, een bedrag in betaalmiddelen uit 
te betalen van ten hoogste f 300, verminderd 
met het bedrag dat de volmacht aanwijst. 

2. De uitbetaling, bedoeld in het eerste 
lid, geschiedt tegen overlegging van de geld
kaart A of B met de daarbii behoorende dis
tributiestamkaart, van de ·volmacht of van 
de quitantie. Het bepaalde in artikel 12, 
tweede lid, vindt overeenkomstige toepas
sing. 

3. De geldkaart A of B, de volmacht of 
de quitantie wordt aan d<ën houder terugge
geven, nadat het betaalkantoor daarop de 
uitbetaling heeft aangeteekend. 

4. De uitbetaling, bedoeld in het eerste 
lid, mag door den houder van de geldkaart 
A of B van de volmacht of van de quitantie 
slechts eenmaal worden gevorderd en mag 
met betrekking tot dezelfde geldkaart A of 
B, tot dezelfde volmacht of tot dezelfde qui
tantie slechts eenmaal worden verricht. 

5. Handelingen in strijd met het derde en 
vierde lid worden aangemerkt als-misdrijven. 

4. Deze beschikking kan worden aange
haald als "Tweede Aanvullingsbeschikking 
Deblokkeering 194;"i". 

5. Deze beschikking zal worden geplaatst 
in .het Staatsblad en treedt terstond in wer
king. 

's-Gravenhage, den 3den October 1945. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 4 October 1945). 

s. }' 212 

28 Augustus 1945. BESLUIT, betreffende 
eervol ontslag van Generaal H. G. Win_ 
kelman als Opperbevelhebber van Land-
en Zeemacht. • 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van den Voorzitter van 

den Raad van Ministers van 23 Augustus 
1945, A.U. 1235/45; 

Gelet op de beoalingen van de Bevorde
ringswet voor de landmacht 1902; 

Gezien Ons besluit van 3 Februari 1940 
(Staatsblad nr. 181); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. met ingang van 1 October 1q45, aan 

den Generaal H. G. \-VINKELMAN, van 
den Generalen Staf, Opperbevelhebber van 
Land- en Zeemacht, een eervol ontslag te 
verleenen uit den militairen dienst, zulks 
met toepassipg van het bepaalde in de arti
kelen ::io, sub Be en 40· van de hiervoren aan
gehaalde wet; 

II. den Generaal WINKELMAN, voor
noemd, Onzen bijzonderen dank te betuigen 
voor de uitnemende diensten, door hem als 
Oooerbevelhebber van Land- en Zeemacht 
aan Ons en aan den Lande, in buitengewoon 
rnoeiliike omstandigheden, bewezen. 

L . & S. 1945 
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Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk> in het 
Staatsblad en in de Staatscourant zal worden 
·geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 28sten Augustus 1945. 
WILHELMINA. 

De i'oorzitter van den Raad van Ministers, 
W. SCHERMERHORN. 

De Min. van Oorlog, J. MEYNEN. 

(Uitgeg. 9 October 1945.) 
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4 October 1945. BESLUIT, houdende wij
ziging en aanvulling van de Koninklijke 
besluiten van 12 April 1945 (Staatsblad 
no. F 46) betreffende hervatting exe
cutie van straffen en van 17 September 
1944 (Staatsblad no. E q6) betreffende 
staking executie van straffen. 

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

Justitie van -~ Augustus 1945, no. 1rn3; 
Overwegende, dat het wenschelijk geble

ken is in Ons Besluit hervatting executie van 
straffen (Besluit van 12 April 1945, Staats
blad no. F 46) en in ©ns Besluit staking 
executie van straffen (Besluit van 17 Sep
tember 1944, Staatsblad no. E 96) eenige 
wj_izigingen en aanvullingen aan te brengen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
II September 1945, no. 7); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 September 1945, 
6e Afdeeling no. u16; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
~Art. 1, Het eerste lid van artikel 1 van 

het Besluit hervatting executie van straffen 
wordt vervangen door het volgende: 

"1. De executie van straffen in den zin 
van Ons Besluit van 17 September 1944 
((!taatsblad no. E 96), welke krachtens het 
bepaalde in dat besluit is gestaakt, kan als
nog plaats vinden of worden .hervat, indien 
de straf of het niet uitgevoerde gedeelte 
daarvan tenminste inhoudt: 

a. gevangenisstraf, hechtenis of plaatsing 
in een tuchtschool voor den tijd van drie 
maanden of 

b. geldboete van vijfhonderd gulden of 
c. geheele of gedeeltelijke sluiting of stil

legging van het bedrijf van den veroordeelde 
of van het bedrijf waarin het strafbaar feit 
i~ begaan, of uitsluiting of vermindering van 
toewijzing van producten of grondstoffen, 
een en ander voor den tijd van drie maanden 
of 

d. inlevering tegen vergoeding van pro
ducten van het bedrijf van den veroordeelde 
of van het bedrijf, waarin het strafbaar feit 
is begaan". 

2. In artikel 2 van het Besluit staking 
executie van straffen, zooals dit is gewijzigd 
bii Ons besluit hervatting executie van straL 
fen, wordt telkenmale in plaats van "de dag
vaarding of oproeping" gelezen: ,,de dag
vaarding, oproeping of klacht". 

12 
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3. Dit besluit treedt in werking met in-
1 gang van den dag, volgende op dien zijner 
afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 4den October 1945. 
WILHELMINA. 

De Mi~; van Justitie, KOLFSCHOTEN. 

(Uitgeg.r:, October z945). 
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s October z945. BESLUIT, houdende vast
stélling van het Buitengewoon Besluit 
Arbeidsverhoudingen 1945. 

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

Sociale Zaken van s September 1945, no. 
4600, afdeeling Arbeid II; 

Overwegende, dat het wenschelijk is ge
bleken in afwachting van het tot stand ko
men van een nadere wettelijke regeling, het 
Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 
(Staatsblad 1q44, no. E 52), laatstelijk ge
wijzigd bij Ons besluit van 29 December 
1944 (Staatsblad no. E 157), te herzien en 
opnieuw vast te stellen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
- 25 September 194.~. no. 16). 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 2 October 1945, no. 
4827, afdeeling Arbeid II; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vast te stellen de navolgende bepalingen : 

EERSTE TITEL. 

Algemeene Bepalingen. 

Art. 1. In dit besluit wordt verstaan 
onder: 
~ a. Onze Minister : Onze Minister van So
ciale Zaken; 

b. het College of het College van Rijks
bemiddelaars: het College van Rijks bemid
delaars, bedoeld in artikel n; 

c. het Gewesteliik Arbeidsbureau: het 
bevoegde Gewestelijk Arbeidsbureau; 

d. werknemer: 1°. de arbeider, bedoeld 
in artikel x637a van het Burgerlijk Wetboek; 

2°. degene, die persoonlijk arbeid ver
richt voor een ander, tenzij hij dergelijken 
arbeid in den regel voor meer dan twee an
deren verricht of hij zich door meer dan twee 
andere .personen, niet zijnde zijn echtgenoot 
of bij hem inwonende bloedverwanten of 
aanverwanten of pleegkinderen, laat bijstaan 
of dezen arbeid voo'- hem slechts een bij
komstige werkzaamheid is; 

e. werkgever: 1°. de werkgever, bedoeld 
in artikel 16.,7a van het Burgerlijk Wetboek; 

2°. de natuurlijke of rechtspersoon, voor 
wie de onder d sub 2 °. genoemde arbeid 
wordt verricht; · 
- f. arbeidsverhouding: de rechtsbetrek
king tusschen werkgever en werknemer; 
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g. loon: de vergoeding van den werkge
ver aan den werknemer ter zake van den 
arbeid; 

h. dringende reden voor den werkgever, 
onderscheidi;nliik den werknemer: zoodanige 
daden, eigenschappen of gedragingen van 
den werknemer, welke ten gevolge hebben, 
dat van den werkgever redelijkerwijze niet 
kan worden gevergd, de arbeidsverhouding 
te laten voortduren, onderscheidenlijk zoo
danige omstandighe9en, welke ten gevolge 
hebben, dat van de1i werknemer redelijker
wijze niet kan worden gevergd, de arbeids
verhouding te laten voortduren. 

2. 1. Dit besluit is niet van toepassing 
op de arbeidsverhouding van: 

a. werknemers bij een publiekrechtelijk 
lichaam; 

b. onderwijzend en doceerend personeel, 
.werkzaam aan onderwijsinrichtingen, staan
de onder beheer van een natuurlijk of rechts
persoon; 

c. personen, die een geestelijk ambt be
kleeden; 

d. vrouweliike werknemers, die uitslui
tend of in hoofdzaak huishoudelijke of per
soonlijke diensten in de huishouding van 
private personen verrichten. 

2. Onze Minister kan voorts bepalen, dat 
dit besluit of sommige artikelen van dit be
sluit niet van toepassing zijn op de arbeids
verhouding van door hem aangewezen 'werk
nemers of groepen van werknemers. 

3. Voor zoover in dit besluit wordt afge
weken van bestaande wetten en verordenin
gen, daaronder begrepen de eerste tot en 
met vijfde afdeeling van den Titel 7 A van 
het .,e Boek van het Burgerlijk Wetboek, de 
Arbeidsgeschillenwet 1923, de Wet op de col
lectieve arbeidsovereenkomst en de Wet op 

, het algemeen verbindend en het onverbin
dend verklaren van bepalingen van collec
tieve -arbeidsovereenkomsten, is dit besluit 
van kracht, zoolang een nadere wettelijke 
regeling niet tot stand is gekomen. 

TWEEDE TITEL. 

Van het aangaan en het beëindigen der ar• 
beidsverhoudin~ en daarmede verband 

houdende onderwerpen. 
4. 1. De werkgever is verplicht om den 

werknemer van Nederlandsche nationaliteit, 
wiens arbeidsverhouding na Q Mei 1940 door 
toedoen van de bezetter of in verband met 
de onder de bezetting heerschende omstan
digheden, anders dan uit vrijen wil, dan wel 
vóór dezen datum door oproeping in werke
li iken dienst is geëindigd, uiterlijk den twee
den dag na dien, waarop hij zich daartoe 
aanmeldt, in zijn vroegere arbeidsverhouding 
te herplaatsen. indien de werknemer in de 
vroegere arbeidsverhouding vóór de beëindi
ging daaryan ten minste negentig dagen zon
der wezenliike onderbreking is werkzaam ge. 
weest. De werknemer, wiens arbeidsverhou
ding door onderduiken geëindigd is, wordt 
geacht haar anders dan uit vrijen wil beëin
digd te hebben. De verplichting van den 
werkgever tot herplaatsing vervalt, indien de 

' 



179 

werknemer zich niet aanmeldt binnen een 
maand, nadat de gelegenheid daartoe voor 
hem ontstaat. 

:i. Geen recht op herplaatsing bestaat, in
dien de werknemer zich gedurende de vijan
deliike bezetting van het Rijk in Europa 
heeft schuldig gemaakt aan handelingen of 
gedragingen, als bedoeld in artikel 6, derde 
lid. 

3. Onder werkgever wordt voor de toe
pasing van dit artikel mede verstaan degene, 
die is getredep in de plaats, dan wel is op
gevolgd in de rechten van den werkgever, als 
bedoeld in het eerste lid. 

4. De herplaatsing geschiedt op dezelfde 
voorwaarden als ten tijde van de aanmelding 
van den werknemer voor soortgelijke werk
nemers in het bedrijf, of bij het ontbreken 
van zoodanigen maatstaf, ter plaatse gelden. 
Ontbreekt ook deze laatste maatstaf, dan 
moet de werknemer worden herplaatst op 
dezelfde of gunstiger voorwaarden als laats
teliik voor hem bij zijn werkgever van kracht 
waren. 

~- Het in de vorige leden bepaalde geldt 
ook in geval een werknemer door ziekte on
geschikt is tot het verrichten van zijn arbeid. 

6. De in het vorige lid bedoelde werkne
mer is overeenkomstig de bepalingen der 
Ziektewet verzekerd bij het orgaan ter uit
voering van de verzekering volgens die wet, 
bii hetwelk zijn werkgever op den dag der 
herplaatsing is aangesloten, met dien ver
stande, dat: 

a. ziekengeld wordt uitgekeerd met in
gang van dien dag; 

.b. die dag geldt als dag, waarop de on
geschiktheid tot werken is aangevangen; 

c. artikel :W der Ziektewet gedurende een 
maand-na dien dag buiten toepassing blijft; 

7. Indien bijzondere omstandigheden 
daartoe aanleiding geven, kan door den Di
recteur van het Gewestelijk Arbeidsbureau 
voorwaardelijk of onvoorwaardelijk onthef
fing worden verleend van de verplichting, be
doeld in het eerste lid. 

8. Gesèhillen over de toepassing van het 
eerste, derde én vierde lid kunnen worden 
voorgelegd aan den Directeur van het Gé
westelijk Arbeidsbureau, die een voor ~ar
tijen bindende beslissing geeft. 

9. Ten aanzien van de herplaatsing, be
doeld in dit artikel, is het Besluit herstel 
rechtsverkeer niet van toepassing. 

5. 1. De werkgever is verplicht om den 
werknemer van Nederlandsche nationaliteit, 
wiens arbeidsverhouding hetzij door dienst
neming b ii de Binnenlandsche Strijdkrach
ten, hetzi j na de bevrijding van het Rijk in 
Europa door oproeping in werkeliiken dienst 
of dienstneming als oorlogsvrijwilliger is ge
eindigd, uiterliik den tweeden dag na dien, 
waarÓo hij zich daartoe aanmeldt, in zijn 
vroegere arbeidsverhouding te herplaatsen, 
indien de werknemer in de vroegere arbeids
verhoudiqg vóór de beëindiging daarvan ten 
minste negentig dagen zonder wezenlijke 
onderbreking is werkzaam geweest. De ver
plichting van den werkgever tot herplaatsing 
vervalt, indien de werknemer zich niet aan-
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meldt binnen een maand, nadat de gelegen
heid daartoe voor hem ontstaat. 

2. Ten aanzien van de herplaatsing, be
doeld in het vorige lid, is het bepaalde in ar
tikel 4, derde tot en met achtste lid, van 
overeen~omstige toepassing. 

6. 1. Het is den werkgever en den werk
nemer verboden de arbeidsverhouding te be
eindigen zonder toestemming van den Di
recteur van het Gewestelijk Arbeidsbureau. 

2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, 
geldt niet: 

a. indien de beëindiging geschiedt om 
een dringende aan den werknemer of den 
werkgever onverwijld medegedeelde reden; 

b. indien de beëindiging geschiedt met 
wederzijdsch goedvinden; 

c. indien de beëindiging geschiedt in ver
band met een herplaatsing van den werk
nemer op grond van de artikelen 4 en s; 

d. indien het betreft de beëindiging van 
de arbeidsverhouding van vrouwelijke werk
nemers , die na 9 Mei 1g40 zijn aangenomen 
in de plaats van mannelijke werknemers. 

3. Een dringende reden wordt mede ge
acht aanwezig te zijn, wanneer de werkne
mer of de werkgever gedurende de vijande
l~jke bezetting van het Rijk in Europa, het
zij als lid, begunstiger of anderszins zich 
aangesloten heeft of aangesloten is gebleven 
bii de Nationaal Socialistische Beweging der 
Nederlanden of eenige daaraan verwante 
fascistische organisatie of instelling, hetzij 
voor deze Beweging, of een zoodanige orga
nisatie of instelling, werkzaam is geweest, 
dan wel haar propaganda heeft bevorderd of 
verspreid, hetzij zich op zulk een onvader
landsche wiize heeft gedragen, dat van den 
werkgever of den werknemer redelijkerwijze 
niet kan worden gevergd, de arbeidsverhou
ding te laten voortduren. 

4. Alvorens een beslissing te nemen inge
volge het eerste lid, treedt de Directeur van 
het Gewestelijk Arbeidsbureau in overleg 
met den dienst van de Arbeidsinspectie, die 
ter zake vertegenwoordigers van de in aan
merking komende brganisaties van werkge
vers eri werknemers hoort. 

s. Van het bepaalde in het eerste lid kan 
door of vanwege Onzen Minister voor be
paalde werknemers of groepen van werkne
mers voorwaardelijk of onvoorwaardelijk 
ontheffing worden verleend. 

7. Onze Minister kan bepalen, qat voor 
het aangaan van arbeidsverhoudingen met 
door hem aangewezen werknemers of groe
pen van werknemers, behoudens in het geval 
van herplaatsing oo grond van de artikelen 
4 en ,;. de toestemming van den Directeur 
van het Gewestelijk Arbeidsbureau vereischt 
is. 

8. 1. Het is den werkgever verboden 
den werktijd van den werknemer op minder 
dan ,18 uur per week te stellen of gesteld te 
houden. 

2. Het bepaalde in het v~ige lid geldt 
niet: 

a. ten aanzien van die werknemers, voor 
wier werkzaamheden de normale werktijd 
vóór 10 Mei 1940 op een geringer aantal 
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uren per week placht te zijn vastgesteld, zoo
als voor steenhouwers, kantoorbedienden, 
avondboekhouders, schoonmaaksters, stokers 
van centrale verwarmingen en dergelijke 
personen, mits hun loon als gevolg der werk
tijdverkorting niet daalt beneden het gebrui
kelijke bedrag; 

b. ten aanzien van die werknemers, wier 
week- of maandloon op een vast bedrag is 
vastgesteld en niet daaronder daalt bij de 
werktijdverkorting; 

c. voor den tijd, gedurende welken een 
door Onzen Minister goedgekeurde wacht
geldregeling, als bedoeld in artikel 10, van 
kracht is, ten aanzien van de onder die 
wachtgeldregeling vallende werknemers. 

.,. Van het bepaalde in het eerste lid kan 
voorts door of vanwege Onzen Minister voor 
bepaalde werknemers· of groepen van werk
nemers voorwaardelijk of onvoorwaardelijk 
ontheffing worden verleend. 

9. r. Handelingen in strijd met de arti
kelen 6, eerste lid, en 8, eerste lid, zijn nietig. 

2. Ten aanzien van handelingen van den 
werkgever kan de werknemer en ten aanzien 
van handelingen van den werknemer kan de 
werkgever deze nietigheid gedurende zes 
maanden inroepen. 

10. r. De werkgever, dietfen gevolge van 
tijdelijken stilstand van of slapte in de on
derneming niet voldoende werkgelegenheid 
voor zijn werknemers heeft, kan een wacht
geldregeling voor hen treffen. Deze wacht
geldregeÏing behoeft de goedkeuring van On
zen Minister. In de kosten van de wacht
geldregeling kan den werkgever onder be
paalde voorwaarden van Overheidswege een 
tegemoetkoming worden verleend. 

2. Ter uitvoering van het bepaalde in 
het vorige lid worden door Onzen Minister 
nadere bepalingen vastgesteld. 

DERDE TITEL. 

Van de loonen en andere arbeids
voorwaarden. 

11. 1. Er - wordt ingesteld een College 
van Rijksbemiddelaars. De leden van het 
College worden door Onzen Minister be
noemd, geschorst of ontslagen. Een der leden 
wordt door Onzen Minister als voorzitter 
aangewezen. 

2. Aan het College wordt door Onzen ML 
nister het personeel toegevoegd, dat het voor 
de uitoefening van zijn taak behoeft. 

.,. Onze Minister stelt een reglement vast 
tot regeling van de werkzaamheden van het 
College. 

4. Het College houdt zich bij de uitoefe
ning van zijn bevoegdheden aan algemeene 
aanwijzingen van Onzen Minister. 

:<;. De leden van het College ontvangen 
een schadeloosstelling voor de door hen ver
richte werkzaamheden, waarvan het bedrag 
bepaald wordt door Onzen Minister. 

12. Het College kan, hetzij op verzoek 
van organisaties van werkgevers en werk
nemers, hetzij ambtshalve, regelingen van en 
in verband met de loonen en andere arbeids
voorwaarden van werknemers bindend vast-
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stellen. Deze regelingen hebben dezelfde 
rechtskracht als krachtens de Wet op het al
gemeen verbindend en het onverbindend ver
klaren van bepalingen van collectieve ar
beidsovereenkomsten verbindend verklaarde 
bepalingen. 

13. 1. Van bestaande collectieve arbeids
overeenkomsten worden door partijen bij de 
collectieve arbeiêrsovereenkomst binnen een 
maand na de inwerkingtreding van dit besluit 
tien exemplaren aan het College toegezon
den. 

2. Van de beëindiging, alsmede van de 
uitdrukkelijke verlenging van den duur eener 
collectieve arbeidsovereenkomst, doen par
tijen zoo spoedig mogelijk schriftelijk mede
deeling aan het College. 

14. r. Nieuwe collectieve arbeidsover
eenkomsten en wijzigingen van bestaande 
collectieve arbeidsovereenkomsten behoeven 
de goedkeuring van het College. 

2. Verzoeken om goedkeuring worden 
schriftelijk ingediend. Daarbij worden tien 
exemplaren der collectieve arbeidsovereen
komst overgelegd. De verzoeken moeten voL 
doende gemotiveerd zijn. 

3. De beslissing wordt den aanvragers 
schriftelijk medegedeeld. 

15. r. De bevoegdheden, ingevolge de 
Wet op het algemeen verbindend en het on
verbindend verklaren van bepalingen van 

· collectieve arbeidsovereenkomsten toeko
mende aan Onzen Minister, en de verplich
tingen, ingevolge die wet op dezen rustende, 
worden uitgeoefend, onderscheidenlijk ver
vuld door het College, 

2. Het bepaalde in artikel 4, vierde lid, 
artikel 6, tweede lid, tweeden volzin, en ar
tikel 8, tweede lid, tweeden volzin, der in 
het vorige lid genoemde wet blijft hierbij 
buiten toepassing. 

16. Het College kan binnen het kader 
van door Onzen Minister gegeven algemeene 
aanwijzingen, met betrekking tot de regeling 
van loonen en andere arbeidsvoorwaarden 
richtlijnen vaststellen. 

17. 1. Indien voor werknemers loonen of 
andere arbeidsvoorwaarden zijn vastP.:esteld: 

a. hetzij bij een krachtens artikel 1 2 door 
het College bindend vastgestelde regeling, 

b . hetzij bij een krachtens artikel 14 door 
het College goedgekeurde collectieve arbeids
overeenkomst, 

c. hetzij bij krachtens artikel 15 door het 
College verbindend verklaarde , bepalingen 
eener collectieve arbeidsovereenkomst, 

is het den werkgever verboden loonen of 
andere arbeidsvoorwaarden toe te kennen, 
welke daarvan afwijken. 

2. Indien met betrekking tot de regeling 
van loonen of andere arbeidsvoorwaarden 
van werknemers door het College krachtens 
artikel 16 richtlijnen zijn vastgesteld, is het 
den werkgever verboden loorien of andere 
arbeidsvoorwaarden toe te kennen, welke 
daarvan afwijken. · 

3. Het verbod, bedoeld in het eerste lid 
en in het tweede lid, geldt niet, indien voor 
de afwijking door of vanwege het College 
toestemming is verleend . 
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18. r. Voor nieuw opgerichte onderne
mingen of afdeelingen van ondernemingen, 
alsmede voor nieuw aangenomen werknemers 
moeten loonen en andere arbeidsvoorwaar
den worden vastgesteld overeenkomstig die, 
welke gelden voor gelijksoortige ondernemin
gen of arbeidsverhoudingen. 

2. Het bepaalde in het eerste lid geldt 
niet, indien voor een daarvan afwijkende re
geling door het College goedkeuring is ver
leend. 

19. Alvorens een beslissing t e nemen 
krachtens de artikelen 12, 14, 15 en 16, om
trent aangelegenheden, die van meer alge
meene beteekenis zijn, wint het College het 
advies in van de Stichting van den Arbeid. 
Daarnaast kan het College in voorkomende 
gevallen ook publiekrechtelijke organen en 
andere organisaties van werkgevers en werk
nemers uitnoodigen van advies te dienen. 

20. 1 . Werkgevers en werknemers zijn 
verplicht aan het College en aan de door heL 
zelve aangewezen personen en lichamen de 
inlichtingen te verstrekken, welke het ter 
uitvoering van zijn taak behoeft. 

2. Gelijke plicht, als in het vorige lid be
doeld, rust op de organisaties, bedoeld in ar
tikel 19, 

3. Ieder, die door het College of een door 
hetzelve aangewezen persoon of lichaam tot 
het verstrekken van inlichtingen, als in het 
eerste lid bedoeld, is opgeroepen, is verplicht 
aan die oproeping gevolg te geven. 

4. De werkgever is verplicht aan het 
College of aan de door het College daartoe 
gemachtigde personen of lichamen inzage te 
verleenen van de boeken, bescheiden en an
dere stukken, voor zoover deze betrekking 
hebben op den arbeid en het loon vàn werk
nemers. 

VIERDE TITEL. 

Strafbepalingen. 

21. r. Overtreding van het bepaalde bij 
of krachtens de artikelen 4, eerste, vierde en 
viifde lid, 5, eerste lid, 7, 8, eerste lid, 17, 
eerste en tweede lid, 18, eerste lid, en 20, 

eerste, tweede en vierde lid, wordt gestraft 
met hechtenis van ten hoogste twee maanden 
of geldboete van ten hoogste duizend gulden. 

2 . Met gelijke straf wordt gestraft over
treding door den werkgever van het bepaalde 
bii artikel 6, eerste lid. · 

.~. Overtreding door den werknemer van 
het bepaalde bij artikel 6, eerste lid, wordt 
gestraft met hechtenis van ten hoogste een 
maand of geldboete van ten hoogste drie
honderd gulden. 

4. Indien tijdens het plegen van een feit 
nog geen twee iaren zijn verloopen sedert een 
vroegere veroordeeling van den schuldige 
wegens gelijke overtreding onherroepelijk is 
geworden , kunnen de strafmaxima, bedoeld 
in de vorige leden , worden verdubbeld. 

~- Bij tweede of volgende herhaling, tel
kens b innen twee jaren, nadat de laatste ver
oordeeling onhérroepelijk is geworden, wordt 
slechts de straf van hechtenis opgelegd. 

6. E en afzo? der!iike straf kan wor.den,op
gelegd ten opzichte van eiken persoon, ten 
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aanzien van wien overtreding is gepleegd en 
voor iederen dag. in den loop waarvan die 
overtreding is gepleegd. 

7. Overtreding van het bepaalde bij de 
artikelen 1 3 en 20, derde lid, wordt gestraft 
met geldboete van ten hoogste zestig gulden. 

8. In geval van oplegging van vrijheids
straf kan de rechter daarnaast steeds geld
boP.te opleggen. 

22. 1. Ter zake van overtreding van het 
bepaalde bij w krachtens de artikelen 17, 
eerste en twee'ê!e lid, en 18, eerste lid, kun
nen, naast de in artikel 21, eerste lid, ge
noemde hoofdstraffen, de volgende bijko
mende straffen worden opgelegd : 

a. geheele.of gedeeltelijke stillegging van 
de onderneming van den veroordeelde, waar
in het feit is gepleegd ; 

b. ontzetting van het recht bepaalde amb_ 
ten te bekleeden of bepaalde beroepen uit te 
oefenen; . 

c. geheele of gedeeltelijke ontzetting van 
bepaalde rechten of geheele of gedeeltelijke 
ontzegging van bepaalde voordeelen, van 
welken aard ook, welke rechten of voordee
len den veroordeelde in verband met zijn on
derneming van Overheidswege zijn o'f zou
den kunnen worden toegekend; 

d. openbaarmaking van de rechterlijke 
uitspraak. 

2. De bijkomende straffen, genoemd in 
het eerste lid, onder a en c, worden opgelegd 
voor een tijd van ten hoogste twee jaren. 

.1• De biikomende straf, genoemd in het 
eerste lid, onder b, wordt opgelegd voor een 
tiid den duur der vrijheidsstraf ten minste 
drie maanden en ten hoogste een jaar te bo
ven gaande en in geval van veroordeeling 
tot geldboete als eenige hoofdstraf voor een 
tiid van ten minste drie maanden en ten 
hÓogste een jaar. 

23. 1. H ij , die een hem opgelegde bijko
mende straf ontduikt, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste twee jaren of 
geldboete van ten hoogste tien duizend gul
den. 

2. Met gelijke straf wordt gestraft hij, die 
opzet telijk al dan niet door middel van een 
ander bestanddeelen van zijn vermogen onL 
trekt aan verhaal of ten uitvoerlegging van 
een hem krachtens dit besluit opgelegde straf. 

3. In geval van oplegging van vrijheids
straf kan de rechter daarnaast steeds geld
boete opleggen. 

24~ r. Handelingen, als bedoeld in arti
kel 21, voor zoover rechtshandelingen zijnde, 
zijn nietig. 

2. Op de nietigheid kan geen bèroep wor
den gedaan ten nadeele van hem, die van de 
oplegging van de straf onkundig was, mits 
hij geen ernstige reden had het bestaan er 
van te vermoeden . 

3. T en aanzien van de echtgenoote, de 
bloed- of aanverwanten tot in den derden 
graad en de werknemers van dengene, te 
wiens laste de straf is uitgesproken, wordt 
aangenomen , dat zij ter zake ku ig zijn 
geweest, althans de oplegging vttn de -straf 
redelijkerwijs hebben kunnen vermoeden, be
houdens tegenbewijs. 
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25, L De kennisneming in eersten aan
teg van de strafbare feiten, in dit besluit ge
noemd, behoort tot de uitsluitende bevoegd
heid van den politierechter, bedoeld in arti
kel 5, eerste lid, van het Besluit berechting 
economische delicten. 

2 . Ten aanzien van het rec~geding voor 
den politierechter, bedoeld in het eerste lid, 
zijn de artikelen 6, 7, 8 en 9 van het Besluit 
berechting economische delicten van over
eenkomstige toepassing. 

26. 1. Met het opsporen van de in dit 
besluit strafbaar _gestelde feiten zijn behalve 
de in artikel 141 van het Wetboek van Straf
vordering_ aangewezen ambtenaren, belast de 
ambtenaren van rijks- en gemeentepolitie, 
de ambtenaren, bedoeld in artikel 77 der Ar
beidswet 1919 en artikel 17, eerste lid, der 
Stuwadoorswet, alsmede de verder door On
zen Minister daartoe aangewezen ambtêna
ren. 

2. Zij hebben daartoe toegang tot alle 
plaatsen. 

-~- De beambten van rijks- en gemeente
politie, voor zoover geen hulpofficier van ju
stitie zijnde, behoeven, voor zoover hun de 
toegang niet uit anderen hoofde open staat, 
een bijzonderen schriftelijken last van het 
plaatselijk hoofd van politie. 

4. Wordt aan de in het eerste lid bedoel
de personen de toegang geweigerd, dan ver
schaffen zij zich dien despoods met inroeping 
van den sterken arm. 

5. In plaatsen, welke tevens woningen 
zijn, of alleen door een woning toegankelijk 
zijn, treden zij tegen den wil van den be
woner niet binnen dan op vertoon van een 
bijzonderen schriftelijken last van het plaat
selijk hoofd van politie. Van dit binnentre
den wordt door hen binnen tweemaal vier en 
twintig uur proces-verbaal opgemaakt, het
welk aan dengene, in wiens woning is bin
nengetreden, binnen tweemaal vier en twin
tig uur in afschrift wordt medegedeeld. In 
het proces-verbaal wordt mede van het tijd
stip van binnentreden en het daarmede be
oogde doel melding gemaakt. 

27. 1. Het is aan de leden van het Col
_lege van Rijksbemiddelaars, het aan het Col
lege toegevoegde personeel, de personen, be
doeld in artikel 20, eerste en vierde lid, en 
het personeel van de daar bedoelde lichamen, 
alsmede aan de ambtenaren, bedoeld in ar
tikel 26, eerste lid, verboden om hetgeen 
hun in hun hoedanigheid gebleken of mede
gedeeld is, verder bekend te maken dan voor 
de vervulling van de hun bij of krachtens dit 
besluit opgedragen taak of ter voldoening 
aan een bij een wet of bij dit besluit opge
legde verplichting gevorderd wordt. 

2. Hij, die opzettelijk de bij of krachtens 
het vorige lid opgelegde geheimhouding 
schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste zes maanden of geldboete 
van ten hoogste zeshonderd gulden, met of 
zonder ontzetting van het recht om ambten 
te bekleeden. 

i. Hij, aan wiens schuld schending van 
die geheimhouding te wijten is, wordt ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste 

drie maanden of geldboete van ten hoogste 
driehonderd gulden. 

4. Geen vervolging heeft plaats dan op 
klachte van hem, ten aanzien van wien de 
geheimhouding is geschonden. 

28. De bij dit besluit strafbaar gestelde 
feiten worden beschouwd als overtredingen, 
behalve de feiten, strafbaar gesteld bij de 
artikelen 2;1 en 27, welke als misdrijven wor
den beschouwd. 

29. Indien een bij dit besluit strafbaar 
gesteld feit wordt begaan door of vanwege 
een rechtspersoon, wordt de strafvervolging 
ingesteld en de straf uitgesproken tegen hem, 
die tot het feit opdracht gaf of die de feite
lijke leiding had bij het verboden handelen 
of het nalaten. 

VIJFDE TITEL. 

Slotbepalingen. 

30. Burgerlij ke rechtsvorderingen van 
werkgevers of werknemers, welke voort
vloeien uit niet-naleving van het bepaalde bij 
of krachtens dit besluit, worden geacht be
trekkelijk te zijn tot een arbeidsovereen
komst. Artikel 47e van het W.etboek van 
Koophandel blijft echter op deze vorderingen 
van toepassing. 

31. De beroepen, vóór de inwerkingtreding 
van dit besluit ingesteld ingevolge het be
paalde bij de artikelen 5, vierde lid, en 6, 
zesde lid, van het Buitengewoon Besluit Ar
beidsverhoudingen, worden met inachtne
ming van het in dat besluit bepaalde afge
handeld door het College van Rijksbemidde-
laars. · 

32. Onze Minister kan bevoegdheden, 
welke krachtens dit besluit aan hem of aan 
onder hem ressorteerende instanties en amb
tenaren toekomen, geheel of gedeeltelijk en 
voorwaardeliik of onvoorwaardeliik overdra
gen aan organisaties uit het bedrijfsleven. 

33. 1. Dit besluit, ten aanzien waarvan 
de bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede 
lid. van het Besluit op den bijzonderen staat 
van beleg niet kan worden uitgeoefend, treedt 
in werking met ingang van 15 October 1g45. 

2. Met ingang van dien datum vervalt 
het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudin
gen (Besluit van 17 Juli 1Q44. Staatsblad no. 
E 52, laatsteliik gewiizigd bii besluit van 29 
December xq44, Staatsblàd no. E I~7). 

Dit besluit kan worden aangehaald onder 
den titel: Buitengewoon Besluit Arbeidsver-
houdingen ro4~. ~ 

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

's-Gravenhage, den 5den October 1945. 

WILHELMINA. 
De Minister v. Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. 8 October r945.) 
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5 October z945. BESLUIT, houdende wij
ziging van de bepalingen betreffende den 
Geneeskundigen Raad van het Ministe
rie van Overzeesche Gebiedsdeelen. 

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

Overzeesche Gebiedsdeelen a.i. van 27 Sep
tember 1945, Commissariaat voor Indische 
Zaken, Afdeeling A. no. 17; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te bepalen, dat de toelagen van den Voor

zitter en de overige leden van den Genees
kundigen Raad van het Ministerie van Over
zeesche Gebiedsdeelen, vastgesteld bij arti
kel 4 van Ons besluit van 19 Mei 1917 
(Staatsblad no. 404), zooals dit artikel luidt 
na de wijziging daarvan bij Ons besluit van 
16 Juni 1934 (Staatsblad no. 320), mét in
gang van 1 September 1945 van onderschei
denlijk f 4000 en f 3300 's jaars worden ge
bracht op f 5000 (vijf duizend gulden) · en 
f 4500 (vier duizend vijfhonderd gulden) 
's jaars. 

Onze Minister van Overzeesche Gebieds
deelen is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 5den October 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. 'van Overzeesche Gebiedsdeelen, 

LOGEMANN. 

(Uitgeg. 23 October z945.) 
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6 October z945. BESCHIKKING van den 
Minister van Financiën, houdende vast
stelling van de Derde Aanvullingsbe
schikking Deblokkeering 1945. 

De Minister van Financiën; 
Overwegende, dat het noodzakelijk is na

dere voorzieningen te treffen ter zake van 
de geldzuivering; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 3 Au
gustus 1945 houdende vaststelling van het 
Machtigingsbesluit Geldzuivering (Staats
blad no. F 133); 

Heeft goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Aan het slot van artikel 4, eerste 

lid van de Beschikking Deblokkeering 1945 
wordt het volgende toegevoegd: 

"Deze grens van f 10,000 geldt niet voor de 
rekeningen van degenen, ten aanzien van wie 
door d~ Kamer van Koophandel, voor de 
toepassmg van deze bepaling schriftelijk 
wordt verklaard, dat zij e~n bedrij f uitoefe
nen anders dan een kleinbedrijf in den zin 
van de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 
(Staatsblad No. 6i9). Voornoemde verkla
ring wordt afgegeven door de Kamer van 
Koophandel, binnen wier ressort het betrok
ken bedrijf is gevestigd." 

2. In artikel 6, eerste lid van de Beschik
king D eblokkeering 1945 worden de volgen
de aanvullingen aangebracht: 
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1. Tusschen het woord: ,.postwissels" en 
de daarop volgende komma worden inge
voegd de woorden: .,tot een bedrag van f 50 
of meer". 

2. Aan het slot wordt de volgende zin 
toegevoegd: 

.,Hetzelfde geldt voor voldoening van ver
plichtingen uit hoofde van obligatiën, welke 
op of na 26 September zijn of worden betaal
baar gesteld, alsmede voor de terugbetaling 
door publiekrechtelijke lichamen op onder
handsche geldleeningen, kasgeldleeningen 
mede daaronder begrepen, welke hun op of 
na 26 September zijn of worden verstrekt 
met dien -verstande, dat de uit dezen hoofd; 
te verrichten betaling op vrije rekening 
v✓0rdt tegoedgeschreven, ingeval deze ver
strekking uit vrije betaalmiddelen of tegoe
den heeft plaats gehad. Geblokkeerde tegoe
den, ontstaan uit terugbetaling op voornoem
de leeningen, mogen worden aangewend voor 
verlenging dezer leeningen." 

3. Artikel 6, vierde lid van de Beschik
king Deblokkeering 1945 wordt gelezen als 
volgt: 

,,Tegoeden op geblokkeerde rekening, ont
staan door de aflossing van schatkistpapier, 
kunnen door rechthebbenden worden herbe
legd in schatkistpapier, waarvan de opbrengst 
bij overdracht of verval weder op geblok
keerde rekening wordt goedgeschreven. Le
den van de bedrijfsgroepen Effectenhandel, 
Handelsbanken, Landbouwcredietbanken en 
Spaarbanken kunnen hun tegoeden op ge
blokkeerde rekening, ook indien deze niet 
ontstaan zijn uit aflossingen van schatkist
papier, aanwenden voor 'belegging in schat
kistpapier, waarvan de opbrengst bij over
dracht of verval weder op geblokkeerde reke
nirtg wordt goedgeschreven. 

4. Deze beschikking, welke in het Staats
blad zal worden geplaatst, kan worden aan
gehaald als "Derde Aanvullingsbeschikking 
Deblokkeering 1945" en treedt in werking 
met ingang van den dag, volgende op dien 
harer afkondiging. 

's-Gravenhage, den 6den October 1945. 
De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

1 (Uitgeg. 6 October z945.) 
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6 October z945. BESLUIT, houdende wij
ziging van het Koninklijk besluit van 8 
Mei 1945, Staatsblad No. F 71, betref
fende de uitbetaling van coupons, be
hoorende bij schuldbekentenissen ten 
laste van publiekrechtelijke lichamen, 
andere dan den Staat, en van nader aan 
te wijzen privaatrechtelijke lichamen. 

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

Binnenlandsche Zaken, van Financiën, van• 
Ju~titie en van Openbare Werken en Weder
opbouw van 12 September 1945, no. 186, Ge
ne~ale Thesaurie, Afdeeling Juridische Zaken 
en Bewindvoering; 

Overwegende, dat Ons besluit van 8 Mei 
1945 (Staatsblad no. F 71) wijziging behoeft; 
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Den Raad van State gehoord (advies van 
25 September 1945, no. 14); 

Gezien het nader rapport van Onze ge
noemde Ministers, dd. 29 September 1945, 
no. 41, Generale Thesaurie, Afdeeling Juri
dische Zaken en Bewindvoering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In artikel 1, lid 1, van Ons besluit, 

van 8 Mei 1945 (Staatsblad no. F 71) wor
den de woorden: ,,in het in bijzonderen staat 
van beleg verkeerend gebied" vervangen 
door: ,,in het Rijk" en de woorden: ,,in het 
bevrijde gebied van het R ijk in Europa" 
door: ,,in het genoemde gebied". 

2. In artikel 1, lid 2, en in artikel 2, lid 1, 
van Ons in het vorig artikel genoemde be
sluit worden dé woorden: ,,het bevrijde ge
bied van het Rijk in Europa" vervangen 
door: ,,het Rijk". 

3. In artikel 2, lid 1, van Ons in artikel 1 
genoemde besluit worden de woorden: ,,een 
agentschap, de Bijbank of de Hoofdbank van 
de Nederlandsche Bank" en in artikel 3 de 
woorden: de agentschappen, de Bijbank of de 
Hoofdbank van de Nederlandsche Bank" 
vervangen door: ,,de betaalkantoren van de 
desbetreffende leeningen". 

4. Dit besluit, ten aanzien waarvan de 
bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede 
lid, van het besluit o·p den bijzonderen staat 
van beleg, niet kan worden uitgeoefend, 
treedt in werking met ingang van den dag, 
volgende op dien zijner afkondiging. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van Financiën, van Justitie en van Openbare 
\Verken en \Vederopbouw zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoe
ring van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en in afschrift zal wor
den gezonden naar den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 6den October 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Binnenlandsche Zaken, BEEL. 

De Minister van Finallciën, P. LIEFTINCK. 

De Min. van Justitie, KOLFSCHOTEN. 

De Min. v. Openb. W. en W., J. A. RINGERS. 

(Uitgeg. 30 0ctober 1945.) 
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6 0ctober z945. BESLUIT, houdende wij
ziging van den naam van het Departe
ment van Voedselvoorziening, Landbouw 
en Visscherij. 

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

Voedselvoorziening, Landbouw en Visscherij 
van 2 October 1945, No. 535, Afdeeling Ka
binet; 

Gelet op artikel 79 der Grondwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. Het besiuit van 23 Juni 1945, houden

de instelling, wijziging en opheffing van mi
nisterieele Departementen (Staatsbl. F 113), 
te wijzigen_ in dier voege, dat overal in plaats 
van de woorden "Voedselvoorziening, Land
bouw en Visscherij" gelezen worden de woor-
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den "Landbouw, Vis;cherij en Voedselvoor
ziening". 

II. Te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van 23 Juni 1945. 

III. Te bepalen, dat, waar in wettelijke 
voorschrifte n regelingen en overige beschei
den voorkomen de woorden "Voedselvoor
ziening, Landbouw en Visscherij", daarvoor 
moeten gelezen worden de woorden "Land
bouw, Visscherii en Voedselvoorziening". 

Onze Minister v Landbouw, Visscherij 
en Voedselvoorziening is belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

's-Gràvenhage, den 6den October 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. v. V., L. en V. , S. L . MANSHOLT. 

(Uitgeg. 19 0ctober 1945.) 
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6 0ctober 1945. BESLUIT tot w11z1gmg 
van het Besluit op de Vennootschapsbe
lasting 1942. 

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

Financiën van 24 Augustus 1945, no. 136, 
Afdeeling Directe Belastingen; 

Overwegende, dat het wenschelijk is in het 
Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942 
e ige spoedeischende wijzigingen aan te 
brengen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
II September 1945, no. n); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
.voornoemden Minister van ::i October 1945, 
no. n8, Afdeeling Directe Belastingen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1: In het Besluit op de Vennoot

schapsbelasting 1942 worden de volgende wij
zigingen aangebracht: 

a. In artikel 14 vervalt hetgeen voor
komt onder punt 5; 

b. Artikel 19 vervalt. 
2. Dit besluit treedt in werking op den 

tweeden dag na dien der dagteekening van 
het Staatsblad waarin het is geplaatst. 

Het vindt voor de eerste maal toepassing 
voor het jaar (boekjaar of kalenderjaar) 
waartoe de eerste Januari 1945 behoort. 

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

's-Gravenhage, den 6den October 1945. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, P . LIEFTINCK. 

(Uitgeg . 19 0ctober 1945.) 
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10 0ctober 1945. BESCHIKKING van den 
Minister van Financiën, houdende vast
stelling van de Beschikking Deblokkee
ring postchèque- en girodienst 1945. 

De Minister van Financiën, 
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Overwegende, dat het noodzakelijk is na
dere voorzieningen te treffen ter zake van de 
geldzuivering, met name ten aanzien van 
den postchèque- en girodienst; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 3 Au
gustus 1945, houdende vaststelling van het 
Machtigingsbesluit Geldzuivering (Staats
blad No. F 133); 

Heeft goedgevonden te bepalen : 
Art. 1, Bij den postchèque- en girodienst 

worden uitsluitend als vrije rekeningen aan
gemerkt de rekeningen, bedoeld in de Be
schikking Deblokkeering 1945, artikel 8, 
eerste en tweede lid, alsmede de rekeningen 
van de leden der Bedrijfsgroepen Effecten
handel, Handelsbanken, Landbouwcrediet
banken en Spaarbanken. 

2. Waar in de Beschikking Deblokkeering 
1945 wordt gesproken van "vrij tegoed" en 
,.overschrijving op vrije rekening" wordt be
houdens ten aanzien van de in artikel 1 be
doelde rekeningen voor den postchèque- en 
girodienst gelezen "giraal tegoed" en "over
schrijving op girale rekening". 

3. Over geblokkeerd of giraal tegoed bij 
den postchèque- en girodienst, ten aanzien 
waarvan een vergunning, als bedoeld in de 
Beschikking Deblokkeering 1945, artikel 18, 
eerste lid, is verleend, kan door den reke
ninghouder in betaalmiddelen worden be
schikt, tenzij de vergunning anders bepaalt. 
De opneming in betaalmiddelen moet in één 
keer plaats vinden. 

4. 1. Van het in artikel 7, eerste lid, als
mede van het in artikel 5, tweede lid, der 
Beschikking Deblokkeering 1945 gestelde 
verbod, wordt vrijstelling verleend ten b e
hoeve van het opnemen van gelden, benoo
digd voor noodzakelijk levensonderhoud tot 
een maximum van vijftig gulden in de twee 
weken. 

2. De vrij stelling, bedoeld in het eerste 
lid, geldt slechts voor het geval de rekening
houder een natuurlijk persoon is en deze je
gens den postchèque- en girodienst uitdruk
kelijk schriftelijk verklaart: 

a. dat hij niet beschikt over voldoende be
taalmiddelen of tegoed op vrije rekening om 
te voorzien in zijn noodzakelijk levensonder
houd; 

b. dat hij niet uitoefent een zelfstandig 
beroep als bedoeld in artikel 16 van de be
schikking voornoemd en in de daarop be
trekking hebbende uitvoeringsbeschikkin
gen; 

c. dat hij niet is ingeschreven aan een 
Nederlandsche Universiteit of Hoogeschool, 
en dat de aanvrage niet ten behoeve van een 
zoodanige persoon geschiedt. 

3. Het afleggen van een valsche verkla
ring, als bedoeld in lid 2, wordt beschouwd 
als misdrijf. 

5, Het uitvoeren door den postchèque
en girodienst van opdrachten met betrekking 
tot een geblokkeerde rekening, zonder dat 
daarbij blij kt, dat de opdracht op een zoo
danige rekening betrekking heeft, is ver
boden. 

6. De postchèque- en girodienst wordt 
met ingang van II October 1945 heropend 
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ter zake van het in ontvangst nemen van 
stortingen, alsmede van opdrachten tot over
schrijving en uitbetaling. 

7. Deze beschikking kan worden aange
haald als "Beschikking Deblokkeering post
chèque- en girodienst 1945". 

8. Dez1; beschikking zal in het Staatsblad 
worden geplaatst en treedt terstond na af
kondiging in werking. 

's-Gravenhage, den 1oden October 1945. 
De Minister van Financiën, P . LIEFTINCK. 

(Uitgeg. zo October z945). 

S. F 221 

zo Octobe_r z945. BESLUIT, houdende ver
vanging van het besluit van 12 Mei 
1945, houdende afwijking van het be
paalde in de Ambtenarenwet ten aanzien 
van ontslag (Staatsblad No. F 70) door 
een nieuw besluit. 

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

Algemeene Oorlogvoering van het Konink
rijk, van Binnenlandsche Zaken, van Buiten
landsche Zaken, van Justitie, van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen, van Finan
ciën, van Oorlog, van Marine, van Openbare 
Werken en Wederopbouw, van Verkeer en 
Energie, van Handel en Nijverheid, van 
Scheepvaart, van Voedselvoorziening, Land
bouw en Visscherii , van Sociale Zaken, van 
Overzeesche Gebiedsdeelen en van Onzen 
Minister zonder portefeuille, van 20 Sep
tember 1945, No. U 3881; 

Overwegende, dat het wenschelijk is ge
bleken, Ons besluit van 12 Mei 1945, hou
dende afwijking van het bepaalde in de 
Ambtenarenwet ten aa zien van ontslag 
(Staatsblad No. F 70) te vervangen door een 
nieuw besluit, waarin de mogelijkheid wordt 
geopend, op grond van de houding in ver
band met de bezetting ook andere dan de in 
genoemd besluit vermelde maatregelen te ne
men, indien geen termen aanwezig zijn voor 
toepassing van het Zuiveringsbesluit 1945; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
5 October 1945, No. 2); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Birinenlandsche Zaken, mede na
mens zijn ambtgenooten van 8 October 1945, 
Afdeeling Binnenlandsch Bestuur, Bureau 
Wetgeving no. U 5522; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Voor zooveel noodig met afwij

king van het ter zake bepaalde in de krach
tens de Ambtenarenwet 1929 vastgestelde 
voorschriften of in andere wettelijke voor
schriften, waarin de rechtspositie van den 
betrokkene is geregeld, kan aan personen, op 
wien het Zuiveringsbesluit 1945 van toepas
sing is : 

a. ongevraagd eervol ontslag worden ver
leend, 

b . ongevraagd ontslag worden verleend, 
indien na een onderzoek overeenkomstig het 
bepaalde bij of krachtens het Zuiveringsbe
sluit 1945 (Staatsblad No. F 132) geen ter
men aanwezig blijken te zijn voor een ont-
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slag krachtens genoemd besluit, doch de hou
ding van den betrokkene in verband. met de 
bezetting zoodanig is geweest, dat hij in zijn 
betrekking niet kan worden gehandhaafd. 

2. 1. Het ontslag, bedoeld in artikel 1, 
onder a en b, wordt verleend door Onzen 
Minister, die tot ontslag van den betrokkene 
krachtens het Zuiveringsbesluit 1945 be
voegd zou zijn, of de door hem daartoe ge
machtigde functionarissen. Het tweede lid 
van artikel 3, de voorlaatste zin van het 
eerste lid en het vierde lid van artikel 5 en 
het eerste, tweede en vierde lid van art. 9 van 
dat besluit zijn van overeenkomstige toe
passing. Wordt op een ingesteld beroep een 
ontslag, als bedoeld in artikel 1, onder b, ge
handhaafd, dan kunnen Wij zoo noodig een 
wachtgeld overeenkomstig het tweede lid 
van art. 3 toekennen. 

2. Het ontslag, bedoeld i~rtikel 1, on
der a en b, wordt aan personen, niet in open
baren dienst, verleend door de in hoogste in
stantie over hen gestelde personen of be
sturen. 

3. 1. Aan een op grond van het bepaalde 
in artikel 1, onder a, ontslagen persoon in 
openbaren dienst wordt door het orgaan en 
ten lastè van het lichaam, op welks begroe
ting de wedde van den betrokkene wordt ge
raamd, wachtgeld toegekend op den voet van 
Ons besluit van 3 Augustus 1q22 (Staatsblad 
No. 47Q), zooals dat sedert is gewijzigd. 

2. Aan een op grond van het bepaalde in 
artikel 1, onder b, ontslagen persoon in open
baren dienst kan door het orgaan ten laste 
van het lichaam, op welks begroeting de 
wedde van den betrokkene wordt geraamd, 
wachtgeld worden toegekend op den voet, 
als voor de burgerlijke Rijksambtenaren, be
doeld in artikel 2, onder b, van Ons besluit 
van 3 Augustus 1Q22 (Staatsblad No. 479) 
zooals dat sedert is gewijzigd, in genoemd 
besluit is bepaald, met dien verstande, dat 
het derde lid van artikel 3 van dat besluit 
buiten toepassing blijft. 

4. Het bepaalde in artikel 8 van het Zui
veringsbesluit 1945 is• van overeenkomstige 
toeoassing op een ontslag krachtens dit be
sluit. 

5. Indienststelling van personen, die 
krachtens dit besluit zijn ontslagen, in een 
functie, als bedoeld in artikel 1 van het Zui
veringsbesluit x945, geschiedt niet dan na . 
overleg met de autoriteit, die het ontslag ver_ 
leende. 

6. Ontslag aan personen, op wien het Zui
veringsbesluit 1945 van toepassing is, kan 
op grond van de houding van den betrokkene 
in verband met de bezetting slechts worden 
verleend overeenkomstig het Zuiveringsbe
sluit 1Q4S of de voorgaande bepalingen van 
dit besluit. 

7. I. Dit besluit, ten aanzien waarvan de 
bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede lid, 
van het Besluit op den bijzonderen staat van 
beleg. niet kan worden uitgeoefend, treedt in 
werking met ingang van den tweeden dag na 
dien der dagteekening van het Staatsblad, 
waarin het zal worden geplaatst. 

2. Met ingang van denzelfden dag treedt 
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Ons besluit van 12 Mei 1945, Staatsblad No. 
F 70, buiten werking. 

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

's-Gravenhage, den 1oden October 1945. 

WILHELMINA. 
De Voorzitter van den Raad van Ministers, 
De Min. voor Algem. Oorlogvoering van het 

Koninkrijk, W. SCHERMERHORN. 

De Min. van Binnenlandsche Zaken, BEEL. 

De Min. v. Buiten/. Z., E. N. VAN' KLEFFENS. 

De Min. van Justitie, KoLFSCHOTEN. 

De Min. v. 0.t K. en W., VAN DER LEEUW. 

De Minister van Financiën, P . LIEFTINCK. 

De Min. van Oorlo,1, J. MEYNEN. 

De Min. van Marine a.i., D E Boov. 
De Min. van Op. W. en W., J. A. RINGERS. 

De Min. v. Verk. en Energie, TH. V. SCHAIK. 

De Min. van Handel en Nijverheid, H. Vos. 
De Min. van Scheepvaart a.i., DE Boov. 
De Min. van Soc. Zaken, W. DREES. 

De Min. van Overzee·sche Gebiedsdeelen, 
LOGEMANN. 

(Uitgeg. 15 October 1945). 
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zo October 1945. BESLUIT, houdende 
vaststelling van het Deviezenbesluit 
1945. 

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

Financiën, van Handel en Nijverheid, van 
Buitenlandsche Zaken, van L andbouw, Vis
scherij en Voedselvoorziening, en van Over
zeesche Gebiedsdeelen, d.d. 6 September 
1945, no. 121, Generale Thesaurie, afdeeling 
Geldwezen; 

Overwi:gende, dat een hernieuwde rege
ling van het deviezenverkeer dermate urgent 
is, dat onmiddellijke voorziening als nood
zakelijk moet worden beschouwd; 

Gezien het advies van den Raad van State 
van 12 September 1945, no. I. 

Gelet op het nader rapport van den Mi
nister van Fina11.ciën van 5 October 1945, 
no. 168, afdeeling Geldwezen; 

Hehben goedgevonden en verstaan: 

HOOFDSTUK I. 

'.Älgemeene voorschriften. 

§ 1. Deviezeninstanties en deviezenbanken. 

Art. 1. 1. Het algemeen deviezenbeleid 
berust bij Onze Ministers van Financiën, van 
Handel en Nijverheid, van Buitenlandsche 
Zaken, van Landbouw, Visscherij en Voed
selvoorziening en van Overzeesche gebieds
deelen. Zij kunnen ter uitvoering hiervan 
hun bevoegdheden overdragen aan een Com
missie van Vertegenwoordigers, van welke 
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Commissie iedere Minister, alsmede de Pre-
11ident van De Nederlandsche Bank één lid 
benoemt. 

2. De Nederlandsche Bank is belast met 
de uitvoering, voor rekening en risico van 
den Staat, van de regeling van het deviezen
verkeer. · 

3. Onze in het eerste lid genoemde Mi
nistera e n De Nederlandsche Bank kunnen 
andere instanties met de uitvoering van be
paalde onderdeelen der regeling van het de
viezenverkeer belasten. 

2. De Nederlandsche Bank kan onder 
door haar te stellen voorwaarden andere ban
ken en bankiers machtigen overeenkomstig 
de bij of krachtens dit besluit gegeven voor
schriften als deviezenbank werkzaam te zijn. 
De deviezenbanken zijn als zoodanig onder
worpen aan het toezicht van De Nederland
sche Bank. 

3. De Nederlandsche Bank kan voor hare 
bemoeiingen ingevolge dit besluit kosten in 
rekening brengen volgens door Onze in ar
tikel 1 genoemde Ministers vastgestelde en 
in de Nederlandsche Staatscourant bekend 
te maken tarieven. 

§ 2. Wisselkoeraen. 

4. I. Voor de,toepassing van bij of krach
tens dit besluit gegeven voorachriften wor
den door De Nederlandsche Bank in over
eenstemming met Onzen Minister van Fi
nanciën koersen voor buitenlandsche geld
soorten vastgesteld, welke op de beurzen van 
koophandel te Amsterdam en te Rotterdam 
worden gepubliceerd. 

2. Voor buitenlandsche geldsoorten, voor 
welke De Nederlandsche Bank geen koeraen 
publiceert, zal De Nederlandsche Bank op 
aanvraag van belanghebbenden koeraen vast
stellen. 

§ 3. Begripsomschrijvingen. 

5. Voor de toepassing van bij of krachtens 
dit besluit gegeven voorachriften wordt ver
staan onder: 

I. binnenland : 
het Rijk in Europa; 
2. buitenland : 
het gebied, niet vallende onder de ·om

schrijv ing "binnenland"; 
3. ingezetenen: 
a . natuurlijke personen, die hun woon

plaa ts in het b innenland hebben dan wel ge
woonlijk aldaar verblijven; 

b . , rechtspersonen en vennootschappen, 
die in het binnenland zijn gevestigd of wor
den bestuurd dan wel - in nader door De 
Nederlandsche Bank te bepalen gevallen -
aldaa r kantoor houden; . 

c. fili alen, bij kantoren en bedrijven in . 
het binnenland v an een niet- ingezetene, on
geacht of zij al dan niet rechtspersoonlijk
heid bezitten ; 

4. n iet-ingezetenen : 
a . n atuurlijke en rechtspersonen en ven

nootschappen, niet vallende onder de om
schrijving "ingezetenen"; 

b . filialen, bijkantoren en bedrijven in 
het buitenland van een ingezetene, ongeacht 
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of zij al dan niet rechtsperaoonlijkheid bezit_ 
ten, tenzij zij in het binnenland worden be
stuurd; 

5. goud: 
gouden munten, fijn goud en alliages va_n 

goud (onbewerkt of halffabrikaat); 
6. ede,e metalen : 
zilver, platina en platina-metalen (onbe

werkt of halffabrikaat); 
7. betaa lmiddelen: 
metalen geld (met uitzondering van gou

den munter,). bankbiljetten, muntbiljetten 
en soortgeli_i!.r: l<-taslmiddelen; 

8. geld,waard1ge papieren: 
chèques, wisselbrieven, promessen en 

soortgelijke geldswaardige papieren, zoo
mede reiscredietbrieven, met uitzondering 
van effecten; 

q. vorderingen : 
dadelijk en niet dadelijk opeischbare depo
sito's, saldi in ,ei<:P.t.ing-courant en andere in 
geld uitgedrukte inschulden, voor zoover niet 
in geldswaardige papieren of effecten be
lichaamd; 

10. effecten: 
inschrijvingen in schuld- en aandeelenre

e:istera, obligatiën, aandeelen, certificaten 
va1;1 zoodanige waard.:,n. schatkistbiljetten, 
pandbrieven, depotfractiebewijzen, recepis
sen, winstbewijzen en soortgelijke waarde
papieren, zo0mede afzonderlijke mantels, 

-Coupons, div:dendbewijzen en talons; 
Ir. goederen: 
roerende goederen, met uitzondering van 

goud, edele metalen, betaalmiddelen, gelds
waardige papieren, effecten en documenten, 
waarin vorderingen zij n belichaamd; 

12. beschikken: 
het verrichten van een handeling, welke 

een rechtsverhouding in verband met of ten 
aanzien van een vermogensbestanddeel doet 
ontstaan, wijzigt of doet eindigen ; 

13. overeenkomsten en handelingen ten 
gunste van een niet-ingezetene: 

overeenkomsten en handelingen, welke 
voor rekening van een niet-ingezetene dan 
wel onmiddellijk of middellijk te diens gunste 
worden aangegaan of verricht; 

14. invoer: 
invoer in het vrije verkeer rechtstreeks uit 

het buitenland of na voorafgaanden opslag 
in entrepot, met dien veratande, dat onder 
invoer wordt begrepen, het aanwezig hèbben 
van roerende goederen in, aan of op eenig 
vervoermiddel, hetwelk uit het buitenland is 
gekomen, tenzij blijkt, dat de roerende goe
deren na de binnenkomst in het binnenland 
in, aan of op het vervoe rmiddel zijn opge
nomen of aangebracht; 

15. uitvoer: 
uitvoer uit het vrij e v erkeer, met dien ver

stande, dat entrepots v an binnenlandsche 
goederen of hiermede voor de statistiek van 
den in- en uitvoer gelijkgestelde goederen als 
bergplaatsen in het vrij e verkeer worden 
aangemerkt en dat onder uitvoer .wordt be
grepen : 

a. het ten uitv oer aangeven aan ambte
naren der invoerrechten en accijnzen; 

b. het t en uitvoer aanbieden va n roeren-
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de goederen aan een ondernemer van ver
voer; 

c. het medevoeren van roerende goede
ren, indien in redelijkheid moet worden aan
genomen, dat deze goederen bestemd zijn 
voor uitvoer in strijd met de bestaande voor
schriften; 

d. het opnemen, aanbrengen of aanwezig 
hebben van roerende goederen, waarvan niet 
aannemelijk is, dat zij bestemd zijn om in het 
binnenland te blijven, in, aan of op eenig 
vervoermiddel , terwijl het zich bevindt op 
of buitenwaarts van de plaats, waar het, al
vorens naar het buitenland te vertrekken, 
door ambtenaren der invoerrechten en ac
cijnzen moet worden uitgeklaard; 

e. het opnemen, aanbrengen of aanwezig 
hebben van roerende goederen, waarvan niet 
aannemelijk is, dat zij bestemd zijn om in 
het binnenland te blijven, in, aan of op een 
tot opstijging gereed zijnd luchtvaartuig of 
een kennelijk tot vertrek naar het buitenland 
bestemd ander vervoermiddel; 

f. het tot vertrek gereedmaken van een 
kennelijk ten uitvoer bestemd vervoermid
del. 

6. x. Voor de toepassing van bij of krach
tens dit besluit gegeven voorschriften wor
den als binnenlandsch aangemerkt: 

a. betaalmiddelen, welke in het binnen
land de hoedanigheid van wettig betaalmid-
del bezitten; · 

b. geldswaardige p a pieren en vorderin
gen, waarvan de betrokkene of de schulde
naar ingezetene is en waarvan de betaling 
uitsluitend in binnenlandsch geldsoort kan 
worden gevorderd; 

c . effecten, welke in het binnenland be
taalbaar zijn en uitgegeven zijn door of ten 
laste van Nederlandsche publiekrechtelijke 
lichamen dan wel privaatrechtelijke rechts
personen en vennootschappen, d ie ingezete
nen zijn; 

d. andere onlichamelijke zaken, voor zoo
ver de daaruit voortvloeiende aanspraken 
uitsluitend jegens ingezetenen kunnen wor
den geldend gemaakt; 

e. rechtspersonen en vennootschappen, 
die ingezetenen zijn; 

/. gemeenschappen, tot welke uitsluitend 
binnenlandsche waarden behooren. 

2. Alle andere betaalmiddelen, geldswaar
dige papieren, vorderingen, effecten, andere 
onlichamelijke zaken, rechtspersonen, ven
nootschappen en gemeenschappen worden 
voor de toepassing van bij of krachtens dit 
besluit gegeven voorschriften als buiten
landsch aangemerkt. 

§ 4. Vergunningen. 

7. x. Voor zoover op grond van bij of 
krachtens dit besluit gegeven voorschriften 
voor het aangaan van overee nkomsten en het 
yerrichten van handelingen een vergunning 
is vereischt, is, voor zoover niet anders be
paald, De Nederlandsche Bank tot het ver
leenen van de vergunning bevoegd. 

2. Indien bepaalde overeenkomsten en 
handelingen, waarvoor op grond van bij of 
krachtens dit besluit gegeven voorschriften 
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een vergunning is vereischt, herhaaldelijk 
plegen te worden aangegaan of te worden 
verricht, kan De Nederlandsche Bank een 
algemeene vergunning verleenen tot het aan
gaan van zoodanige overeenkomsten of het 
verrichten van zoodanige handelingen. 

3. Een vergunning kan onder voorwaar
den worden verleend. Indien een voorwaarde 
niet wordt ve,vuld, wordt de vergunning ge
acht niet te zijn verleend . 

4. Aan de vergunning kunnen verplich
tingen worden verbonden. 

5. De Nederlandsche Bank kan, indien 
bijzondere omstandigheden aanwezig zijn, 
achteraf voor het aangaan van een overeen
komst of het verrichten van een handeling 
vergunning verleenen. Deze vergunning 
wordt geacht te zijn verleend op het tijdstip 
van het aangaan van de overeenkomst of het 
verrichten van de handeling, met dien ver
stande, dat reeds ingetreden strafbaarheid 
niet wordt opgeheven. 

6. Het is verboden in verband met een 
aanvrage tot het verleenen van een ver~n
ning een onjuiste opgave te doen of een ter 
zake dienend feit te verzwijgen. 

8. x. Is door een der partijen bij een 
overeenkomst of handeling een vergunnin g 
op grond van bij of krachtens dit besluit ge
geven voorschriften verkregen, dan geldt 
deze vergunning tegelijkertijd voor allen, die 
bij deze overeenkomst of handeling partij 
zijn of er aan medewerken. 

2. Vergunningen op grond van bij of 
krachtens dit besluit gegeven voorschriften, 
w elke betrekking hebben op het nakomen 
van een schuldverplichting, worden door den 
schuldenaar aangevraagd en aan dezen ver
leend. De schuldeischer is bevoegd ook zij
nerzijds de vergunning aan te vragen. De 
schuldeischer ontvangt in dat geval een af
schrift der verleende vergunning. 

3. Behoeft een niet-ingezetene op grond 
van bij of krachtens dit besluit gegeven voor_ 
schriften voor het aangaan van een bepaalde 
overeenkemst of het verrichten van een be
paalde handeling een vergunning, dan kan 
deze vergunning ook door zijn vertegenwoor
diger in het binnenland of door een aan d e 
overeenkomst of handeling medewerkenden 
ingezetene worden aangevraagd. 

§ 5. Voorschriften van burgerlijk proces
recht. 

9. x. Wordt de aanspraak op een presta
tie, waarvoor op grond ";llb.n bij of krachtens 
dit besluit gegeven voorschriften een ver
gunning is vereischt, in rechte geldenc;l ge
maakt, dan mag een veroordeeling tot h et 
verrichten van de p restatie alleen worden 
uitgesproken, wanneer te voren de vergun
ning is verleend. Het bepaalde in den vori
gen zin is van overeenkqmstige toepassing op 
executoriale maatregelen. Deze bepaling 
moet ambtshalve worden toegepast. 

2. Het bepaalde in het eerste lid is van 
overeenkomstige toepassing op scheidsrech
terlijke beslissingen. 

10. Voor zoover waarden, als bedoeld in 
artikel .5, onder 5 tot en met 11, slechts met 
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vergunning kunnen worden verkregen, is 
zulks eveneens van toepassing op verkrijging 
bij wege van executie. Voor zoover over 
waarden slechts met vergunning kan worden 
beschikt, is zulks eveneens van toepassing op 
beschikking bij wege van executie. 

§ 6. Verplichting tot het verstrekken 
van inlichtingen. 

11. r. Een ieder is verplicht aan De Ne-
• derlandsche Bank de inlichtingen te ver
schaffen en de bescheiden over te leggen, 
waarvan de verstrekking of overlegging door 
De Nederlandsche Bank voor de uitvoering 
van haar taak noodzakelijk wordt geacht. De
gene, die tot het geven van inlichtingen is ge_ 
houden, is verplicht op verzoek van De Ne
derlandsche Bank in persoon te verschijnen. 

2 . De Nederlandsche Bank is bevoegd 
één of meer van harentwege aangewezen des
kundigen ter verkrijging van de noodige gec 
gevens een onderzoek te doen instellen. Ieder, 
van wien voor een zoodanig onderzoek me
dewerking wordt vèrlangd, is verplicht deze 
te verleenen. 

3. De kosten van het onderzoek door des
kundigen, bedoeld in het voorgaande lid, 
kunnen ten laste worden gebracht v'an den
gene, die het onderzoek heeft noodig ge
maakt. 

§ 7. Uitsluiting van schadevergoeding. 

12. Voor zoover niet anders bepaald, 
wordt wegens maatregelen, genomen op 
grond van bij of krachtens dit besluit ge
geven voo - chriften, geen schadevergoeding 
toegekend. 

§ 8. Vrijstelling van De Nederlandsche 
Bank. 

13. De beperkende bepalingen en ver
bodsbepalingen, vervat in bij of krachtens dit 
besluit gegeven voorschriften, zijn niet van 
toepassing op De Nederlandsche Bank voor 
zoover betreft waarden, welke zij voor eigen 
rekening bezit, dan wel voor rekening van 
den Staat onder zich heeft. 

HOOFDSTUK Il. 

Verbodsbepalingen. 

14. 1. Het is verboden, anders dan krach-
tens een vergunning, te beschikken over: 

a. goud; 
b. edele metalen; 
c. buitenlandsche betaalmiddelen; 
d. buitenlandsche geldswaardige papie-

ren; 
e. buitenlandsche vorderingen; 
f . buitenlandsche effecten; 
g. niet in verhandelbaar papier be

lichaamde aandeelen in buitenlandsche 
rechtspersonen, vennootschappen en gemeen
schappen; 

h. in het buitenland berustende goede
ren of rechten van ingezetenen op zoodanige 
goederen; 

i. in het buitenland gelegen onroerende 
goederen of rechten van ingezetenen op zoo
danige goederen; 
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j. andere buitenlandsche onlichamelijke 
zaken. 

2. Het bepaalde in het vorige lid is niet 
van toepassing op het beschikken over waar
den, genoemd onder a tot en met e, ten gun
ste van De Nederlandsche Bank. 

3. Onder beschikken over goud of edele 
metalen wordt begrepen het verrichten van -
een handeling, waardoor de eigen aard van 
goud of edele metalen, naar de in dit be
sluit gegeven begripsomschrijvingen, geheel 
of gedeeltelijk verloren gaat. 

4. Onder beschikken over waarden, ge
noemd onder c, d en f, wordt begrepen het 
vernietigen daarvan. 

5. Termijnzaken in waarden, genoemd in 
het eerste lid onder a tot en m et /, zijn, an
ders dan krachtens een vergunning, verboden. 

15. Het is verboden, anders dan krach
tens een vergunning, te beschikken over: 

a. binnenlandsche betaalmiddelen, indien 
de eigenaar een niet-ingezetene is ; 

b. binnenlandsche geldswaardige papie
ren, afgegeven door een niet-ingezetene; 

c. binnenlandsche vorderingen van een 
niet-ingezetene; 

d. binnenlandsche effecten, indien de ei
genaar een niet-ingezetene is; 

e. niet in verhandelbaar papier be
lichaamde aandeelen in binnenlandsche 
rechtspersonen, vennootschappen en gemeen
schappen, indien de deelgerechtigde een niet
ingezetene is; 

/. in het binnenland gelegen onroerende 
goederen van niet-ingezetenen of rechten van 
niet-ingezetenen op in het binnenland gele
gen onroerende goederen; 

g. andere binnenlandsche onlichamelijke 
zaken, indien de gerechtigde een niet-inge
zetene is. 

16._ Het is verboden, anders dan krach
tens een vergunning, ten gunste van een niet
ingezetene: 

I. te beschikken over: 
a . binnenlandsche betaalmiddelen; 
b. binnenlandsche geldswaardige papie-

ren; 
c. binnenlandsche vorderingen; 
d. binnenlandsche effecten; 
e. niet in verhandelbaar papier be

lichaamde aandeelen in binnenlandsche 
rechtspersonen, vennootschappen en gemeen
schappen; 

/ . in het binnenland berustende, doch niet 
in het vrije verkeer ingevoerde goederen of 
rechten van ingezetenen op zoodanige goe
deren ; 

g. in het binnenland berustende onroe
rende goederen of rechten van ingezetenen 
op d ie goederen; 

h. andere binnenlandsche onlichamelijke 
zaken; 

2 . in het binnenland betalingen te ver
richten. 

17. 1. Het is aan ingezetenen, anders dan 
krachtens een vergunning, verboden onder 
bezwarenden titel te verkrijgen: 

a. goud; 
b. edele metalen; 
c. buitenlandsche betaalmiddelen; 
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' d. buitenlandsche geldswaardige papie-
ren; 

e. buitenlandsche vorderingen; 
f. buitenlandsche effecten; 
g. niet in verhandelbaar papier be

lichaamde aandeelen in buitenlandsche 
rechtspersonen, vennootschappen en gemeen
schappen; 

h. in het buitenland berustende goederen 
of rechten op zoodanige goederen; 

i. in het buitenland gelegen onroerende 
goederen of rechten op zoodanige goederen; 

j. andere buitenlandsche onlichamelijke 
zaken. 

2. Het is, anders dan krachtens een ver
gunning, verboden in het binnenland te ont
vangen: 

a. goud; 
b. edele metalen; 
c. buitenlandsche betaalmiddelen; 
d. buitenlandsche geldswaardige papie

ren; 
e. buitenlandsche -effecten. 
18. x. Het is verboden buitenlandsche 

betaalmiddelen, zoomede in een buitenland
sche geldsoort uitgedrukte geldswaardige pa
pieren en vorderingen, te verkrijgen of te 
vervreemden tegen andere koersen dan De 
Nederlandsche Bank heeft gepubliceerd of 
vastgesteld. · 

2. De Nederlandsche Bank kan in be
paalde gevallen of groepen van gevallen ver
gunning verleenen tot het bezigen van af
wijkende koersen. 

.3· Het bepaalde jn het eerste en tweede 
lid is eveneens van toepassing op het omzet
ten van in een bepaalde geldsoort luidende 
betalingsverplichtingen tusschen ingezeten en 
in een andere geldsoort. . 

19. x. Het is aan ingezetenen, anders dan 
krachtens een vergunning, verboden: 

a. ' aan een niet-ingezetene, zoomede aan 
een ingezetene ten gunste van een niet-inge
zetene, crediet te verleenen; 

b. aval te geven of borgtocht of andere 
zekerheid te stellen voor een schuld van een 
niet-ingezetene of voor een schuld van e<;n 
ingezetene jegens een niet-ingezetene; 

c. een beding ten behoeve van een derde, 
niet-ingezetene, aan te gaan. 

2. Het verbod, als bedoeld in het eerste 
lid onder a, geldt niet ten aanzien van het 
verleenen van gebruikelijk betalingscrediet, 
noch voor het geven van voorschot wegens 
vrachten, nevenkosten en soortgelijke presta
ties. 

20. 1. Anders dan krachtens een vergun
ning zijn verboden de invoer en de uitvoer 
van : 

a. goud; 
b. edele metalen; 

-c. voorwerpen van goud of edele metalen 
in gebroken staat, alsmede geheel of gedeel
telijk uit goud of edele metalen vervaardigde 
voorwerpen of halffabrikaten, welke in den 
regel niet uit deze metalen worden vervaar
digd; 

d. ruwe en bewerkte diamanten, kunst
schatten en postzegels; 

e, betaalmiddelen met inbegrip van niet 

meer gangbare betaalmiddelen; 
/. geldswaardige papieren; 
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R· documenten. waarin vorderingen zijn 
belichaamd; 

h. effecten; 
zoomede de uitvoer van; 

verhuisboedels, sieraden en andere goede
ren van personen, die het binnenland met
terwoon verlaten. 

2. Omtrent den in- en uitvoer van kunst
schatten, als bedoeld in het eerste lid, sub d, 
wordt niet beslist dan na overleg met den 
l\1inister van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen of een door dezen aangewezen 
instantie, 

21. 1. De invoer en de uitvoer van goe
deren, anders dan onder overlegging van door 
Onzen Minister van Financiën aangegeven 
documenten aan de ambtenaren der invoer
rechten ; n accijnzen, zijn verboden. 

2. Dèze ambtenaren kunnen den invoer 
en den uitvoer beletten van goederen, ten 
aanzien waarvan niet is voldaan aan bij of 
krachtens dit besluit gegeven voorschriften. 

22. Het is aan ingezetenen, anders dan 
krachtens een vergunning, verboden: 

a. aan niet-ingezetenen of aan ingezete
nen ten gunste .van niet-ingezetenen goede
ren te leveren of diensten te verrichten op 
voorwaarden of onder omstandigheden, wel
ke het gevolg kunnen hebben, dat de volle 
tegenwaarde niet, slechts ten deele of later 
dan in den betreffenden bedrijfstak gebrui
kelijk is, zal worden voldaan; 

b. v,an niet-ingezetenen goederen te ver
krijgen en diensten te aanvaar4',p op voor
waarden of onder omstandighedè!P,'welke tot 
gevolg kunnen hebbe~, dat meer dan de 
gangbare waarde moet worden voldaan. 

23. De Nederlandsche Bank kan met 
machtiging van Onzen te dezer zake bevoeg
den Minister bepalen, dat in bepaalde ge
vallen het aangaan van verplichtingen in ver
band met het verkrijgen van goederen en 
het aanvaarden van diensten anders dan 
krachtens een vergunning verboden is. 

24. Voor zoover De Nederlandsche Bank 
een bepaalde geldsoort of bepaalde geldsoor
ten heeft aangewezen voor betalingen we
gens levering van roerende en onroerende 
goederen, het afstaan van rechten en het ver
richten van diensten of groepen dezer ban- · 

..,delingen, is aan ingezetenen het overeenk:0-
men van betaling in een andere geldsoort dan 
de aangewezen geldsoort of geldsoorten an
ders dan krachtens een vergunning verboden. 

25. Het is aan een ingezetene verboden 
mede te werken aan een overeenkomst of een 
handeling, waarvan hij weet of redelijkerwijs 
behoort te weten, dat voor het aangaan of 
verrichten er van op grond van bij of krach
tens dit besluit gegeven voorschriften ver
gunning is V/'!reischt, tenzij hij zich te voren 
heeft overtuigd, dat de vereischte vergun
ning is verkregen. 

26. Het is aan een ingezetene, aan wien 
De N ederlandsche Bank schriftelijk heeft 
medegedeeld, dat hem voor bepaalde over
eenkomsten of handelingen of voor bepaalde 
groepen van overeenkomsten of handelingen 
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geen vergunning kan worden verleend of dat 
een hem v erleende vergunning voor bepaalde 
~roepen van overeenkomsten of handelingen 
,s ingetrokken, verboden voor deze overeen
komsten of handelingen of groepen van over
eenkomsten of handelingen verplichtingen 
aan te gaan, waaraan slechts met vergunning 
kan worden voldaan. 

HOOFDSTUK III. 

Verplichting tot aangifte, eigendomsover
dracht en bewaargev ing. 

27. 1. De Nederlandsche Bank kan met 
machtiging van Onze in artikel 1 genoemde 
Ministers bepalen, dat ingezetenen verplicht 
zijn bij door haar aan te wijzen instellingen, 
op door haar aan te geven wijze en binnen 
een door haar vast te stellen termijn, aan
gifte te doen van bepaalde in artikel 14 ge
noemde, hun op een bepaald tijdstip in eigen
dom toebehoorende of nadien door hen ver
kregen vermogensbestanddeelen of bepaalde 
groepen daarvan, alsmede van in artikel 14 
genoemde vermogensbestanddeelen of be
paalde groepen daarvan, welke door hen voor 
rekening van derden worden gehouden. 

2. Gelijke aangifteplicht kan met mach
tiging van Onze in artikel 1 genoemde Mi
nisters door De Nederlandsche Bank worden 
opgelegd ten aanzien van binnenlandsche 
vorderingen van niet-ingezetenen of ten aan
zien van bepaalde groepen van zoodanige 

· vorderingen. 
3. De wettelijke of door den rechter .be

noemde vertegenwoordiger van den eigenaar, 
zoomede degene, die het beschikkingsrecht 
heeft over aan te geven waarden, waarvan de 
eigenaar niet tot aangifte bekwaam of be
voegd is dan wel in de onmogelijkheid ver
keert zulks te doen, zijn tot aangifte ver
plicht. Gelijke verplichting rust op de inge
zetenen, die op de aan te geven waarden 
eenig recht kunnen doen gelden of eenige 

-fnacht daarover kunnen uitoefenen, voor zoo
ver niet door de in den vorigen zin genoem
de personen aangifte is gedaan. 

28. 1. De Nederlandsche Bank kan met 
machtiging van Onze in artikel 1 genoemde 
Ministers bepalen, dat ingezetenen verplicht 
zijn de navolgende waarden, welke hun op 
een bepaald tijdstip in eigendom toebehoo
ren of nadien anders dan op grond van een 
vergunning door hen zijn verkregen, binnen 
een door baar vast <te stellen termijn en op 
de door haar aan te geven wijze rechtstreeks 
of door tusschenkomst van een deviezenbank 
aan D e N ederlandsche ··Bank aan te bieden 
en op verlangen in eigendom over te dragen : 

a. goud; 1 
b. edele metalen ; 
c. buit enlandsche betaalmiddelen; 
d. buitenlandsche geldswaardige papie-

ren; 
e. -buitenlandsche vorderingen; 
/. buitenlandsche effecten. 
2. Indien D e Nederlandsche Bank van 

haar bevoegdheid, omschreven in het vorige 
lid, gebruik maakt, geldt een gelijke ver
plichting ook: 
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a. ten aanzien van waarden, welke op 
grond van een vergunning worden verkregen, 
met dien verstande, dat de aanbieding daar
van dient te geschieden binnen drie dagen na 
afloop van den geldigheidsduur v:an de ver
gunning, voor zoover de verkrijger de waar
den op dat moment nog bezit; 

b. ten aanzien van waarden, welke toe
behooren aan personen, die ingezetenen wor
den, met dien verstande, dat de aanbieding 
daarvan binnen tien dagen na dat tijdstip 
dient te geschieden. 

~- De wettelijke of door den rechter be
noemde vertegenwoordiger van den eigenaar, 
zoomede degene, die het beschikkingsrecht 
heeft over aan te bieden waarden, waarvan 
de eigenaar niet tot aanbieding of eigen
domsoverdracht bekwaam of bevoegd is, dan 
wel in de onmogelijkheid verkeert zulks te 
doen, zijn tot aanbieding en eigendomsover
dracht verplicht. 

4. De ingezetene, die op aan te bieden 
waarden eenig recht kan doen gelden of 
eenige macht daarover kan uitoefenen, is 
verplicht terstond de medewerking te v er
leenen, noodig voor de aanbieding en eigen
domsoverdracht. 

5. De Nederlandsche Bank bepaalt, tegen 
welke vergoeding de aflevering zal geschie
den. 

6. De Nederlanqsche Bank is rechtsgel
dig gekweten, indien zij te goeder trouw be
taalt aan dengene, die de waarden feitelijk 
ten verkoop aanbiedt of aan diens bijzon
derlijk tot het ontvangen van de betaling 
schriftelijk gemachtigde. De goede trouw 
wordt steeds verondersteld. 

7. De Nederlandsche Bank is bevoegd 
dengene, die de waarden aanbiedt, te ver
plichten tot voorafgaande inning, vervreern-

. ding of eenige andere tegeldemaking der· 
aangeboden waarden, in welk geval de 6p
brengst voor de oorspronkelijke waarden in 
de plaats treedt. 

29. Onze Minister van Financiën kan be
palen , dat ingezetenen verplicht zijn de hun 
in eigendom toebehoorende effecten in be
waring te geven bij ingezetenen, die in de 
uitoefening van hun beroep of bedrijf in ef
fecten plegen te handelen of deze in bewa
ring plegen te nemen. 

HOOFDSTUK IV. 

Nietig!Jeid van rechtshandelingen. 

30. Rechtshandelingen, verricht in strijd 
met bij of krachtens dit besluit gegeven voor
schriften, zijn van rechtswege nietig. 

HOOFDSTUK V. 

S tra fbepalingen. 

31. 1. Opzettelijke overtreding van bij of 
krachtens dit besluit gegeven voorschriften 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste vier jaren of met geldboete. De geld
boete bedraagt ten hoogste honderd duizend 
gulden of, indien de waarde der licham~lijke 
en onlichamelijke zaken, welke door middel 
van het strafbare feit zijn verkregen of waar-
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mede het feit is gepleegd of welke het voor
werp daarvan hebben uitgemaakt, hooger is 
dan vijf en twintig duizend P-ulden, ten hoog
ste het viervoud dezer waarde. 

2. In geval van veroordeeling tot gevan
genisstraf kan de rechter tevens geldboete 
opleggen. 

3. De rechter kan de openbaarmaking 
van zijn uitspraak gelasten. 

4. D e feiten, strafbaar gesteld in het eer
ste lid, worden beschouwd als misdrijven . 

5. Het bepaalde in het eerste tot en met 
vierde lid is ook van toepassing op feiten in 
het b u itenland begaan. 

32. 1. Niet opzettelijke overtreding van 
bij of krachtens dit besluit gegeven voor
schriften wordt gestraft met hechtenis van 
t en hoogste een jaar of met geldboete. De 
geldboete bedraagt t en hoogste vijftig dui
zend gulden, of, indien de waarde der licha
melijke of onlichamelijke zaker welke door 
middel van het strafbare feit zij n verkregen 
of waarmede het feit is gepleegd, of welke 
het voorwerp daarvan hebben uitgemaakt, 
hooger is dan vijf en twintig duizend gulden, 
ten hoogste het tweevoud dezer waarde. 

2 . In geval van veroordeeling tot hechte
nis kan de rechter tevens geldboete opleggen. 

3. De rechter kan de openbaarmaking van 
zijn uitspraak gelasten. 

4. Hij, die niet, niet tijdig of niet ten 
volle voldoet aan verplichtingen; verbonden 
aan een vergunning, verleend op grond van 
bij of krachtens dit besluit gegeven voor
schriften, of handelt in strijd met zoodanige 
verplichtingen, wordt gestraft met een geld
boete van t en hoogste vijf duizend gulden . 

5. De feiten, strafbaar gesteld in het eer
ste en vierde lid, worden beschouwd als over
tredingen . 

6. Het bepaalde in het eerste tot en met 
vijfde lid is ook van toepassing op feiten in 
het buitenland begaan. 

33. Lichamelijke en onlichamelijke zaken, 
verkregen door middel van een feit, straf
baar gesteld in artikel 31 of 72, of waarmede 
zoodanig feit is gepleegd of welke het voor
werp daarvan hebben uitgemaakt, alsmede 
de voor die zaken in de plaats tredende t e
genwaarden, kunnen worden verbeurd ver
klaard, ongeacht of zij den veroordeelde al 
dan niet toebehooren. 

34. r. Indien de dade r onbekend is of, 
alvorens de vervolging aanvangt, is overle
den, kan de verbeutdve rklaring, op vorde
ring van het openbaar ministerie, bij rech
terlijke beschikking worden uitgesp roken. 

2. D e beschikking wordt door den grif
fier openbaai;. gemaakt in de Nederlar,dsche 
Staatscourant en in één of meer door den 
rechter aan te wijzen nieuwsbladen . 
· 3. De beschikking wordt van kracht, ten
zij een belanghebbende binnen twee maan
den na de openbaarmaking een bezwaar
schrift ter griffie inlevert en gedurende het 
verdere onderzoek niet blijkt, dat een straf
baar feit t en opzichte val'I de betrokken 
zaken heeft plaats gehad. 

4. De officier van justitie wordt gehoord. 
De Nederlandsche Bank en de belangheb-
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bende worden gehoord , alt hans" behoorlijk op
geroepen. De rechter geeft een met redenen 
omkleede beschikking. 

5. Van de beschikkingen, krachtens het 
eerste lid genomen, staat den officier van 
justitie gedurende veertien dagen beroep 
open op het gerechtshof. Hetzelfde geldt ten 
aanzien van de beschikkingen, krachtens het 
derde lid op een bezwaarschrift genom en , 
met dien verstande, dat het beroep wordt in
gesteld door den officier van justitie al dan 
niet na verzoek van den belanghebbende. 
Van de beschikkingen van het hof staat bin
nen gelijken termijn beroep in cassatie open 
op den H oogen Raad. Het beroep wordt in
gesteld door een verklaring, af te leggen ter 
griffie van het gerecht, het welk de besch ik 
king heeft gegeven. 

35. 1. De kennisneming van de feiten, 
strafbaar gesteld in de artikelen 31 en 32, be
hoort in eersten aanleg bij uitsluiting tot de 
bevoegdheid van den politierechter, bedoeld 
in artikel 5 van het Besluit berechting eco
nomische delicten, Staatsblad No. E 135. 

2. De toepassing van artikel 34 geschiedt 
in eersten aanleg bij uitsluiting door den po
litierechter, in het vorige lid bedoeld, bij de 
arrondissementsrechtbank te Amsterdam. 

3. Onze l\!Iinister van Justit ie kan ook de 
toepassing van de overige artikelen van dit 
hoofdstuk in eersten aanleg geheel of ten 
deele tot de uitsluitende bevoegdheid bren
gen van dezen politierechter. 

4. De politierechter, in het eerste lid be
doeld, kan zitting houden op iedere plaats 
binnen het Rij k in Europa. 

36. Indien een · der feiten, strafbaa r ge
steld in de artikelen 31 en 32, wordt begaan 
door of vanwege een rechtspersoon, wordt de 
strafvervolging ingesteld en de st raf uitge
sproken tegen hem, die tot het p legen v an 
het feit opdracht gaf of die de fei t elijke lei
ding had bij het verboden handelen of het 
nalaten. 

37. De eigenaren en leiders van een on
derneming zijn verplicht het toezicht te hou
den, de bevelen te geven, de maatregelen te 
nemen en de middelen te verschaffen, welke 
redelijkerwijs van hen kunnen worden ge
eischt ter voorkoming van feiten, strafbaar 
gesteld in de artikelen 31 en 32. 

38. 1. Allen, die uit hoofde v an h un 
ambt of b eroe p betrokken zijn bij de uit
voering van bij of krachtens dit besluit ge
geven voorschriften, ZÎ#l verplicht tot ge
heimhouding van al hetgeen zij in hun hoe
danigheid vernemen, voor zoover zij niet uit 
hoofde van dat ambt of beroep tot mededee 
ling daarvan zijn gehouden. 

2. Deze verplichting geldt mede voor des
kundigen, die in verband met de uitvoering 
van bij of krachtens dit besluit gegeven voor
schriften worden geraadpleegd of m et eenige 
werkzaamheid worden belast. 

3. Hij, die opzettelijk de verplichting tot 
geheimhouding schendt;, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste zes maan
den of met geldboete van t en hoogste zes
honderd gul8en. 

4. Hij, aan wiens schuld schending van 
K 2663 
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de verplichting tot geheimhouding is te wij
ten, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste drie maanden of met geldboete 
van ten hoogste driehonderd gulden. 

5. De feiten, strafbaar gesteld in het der
de en vierde lid, worden beschouwd als mis
-drijven. 

6. Indien een dezer misdrijven is gepleegd 
tegen een bepaalden natuurlijken persoon, 
heeft vervolging slechts plaats op diens 
klachte; indien het is gepleegd tegen een 
rechtspersoon, slechts op·klachte van een van 
de leden van het bestuur. . 

39. 1. Het openbaar ministerie bezit de 
bevoegdheid ter zake van feiten, strafbaar 
gesteld in de artikelen 31 en 32, voorwaarden 
te stellen, bij vrijwillige voldoening waaraan 
het recht tot strafvordering vervalt. 

2. De wettelijke voorschriften, te dezen 
geldende met betrekking tot overtredingen, 
vinden bij misdrijven overeenkomstige toe
passing. 

3. Indien het recht tot strafvordering in
gevolge dit artikel vervalt, wordt De Neder
landsche Bank met den afloop van de zaak 
en de gestelde voorwaarden in kennis gesteld. 

40. I. Onze Minister van Justitie kan 
aan De Nederlandsche Bank binnen door 
hem te stellen grenzen de bevoegdheid ver
leenen, welke het openbaar ministerie inge
volge het voorgaande artikel bezit. 

2 . De eigen bevoegdheid van het open,
baar ministerie blijft in zoodanig geval in 
vollen omvang bestaan. 

41. 1. Bij vervolging van een feit, straf
baar gesteld in artikel 31 of 32, wordt De 
Nederlandsche Bank door het openbaar mi
nisterie van den dag der terechtzitting in 
kennis gesteld. De Nederlandsche Bank 
wordt door den rechter in de gelegenheid 
gesteld, om, nadat het openbaar ministerie 
zijn vordering heeft gedaan, de zaak ter te
rechtzitting toe te lichten, tenzij zij heeft ver
klaard van dit recht geen gebruik te zullen 
maken. 

2. Een afschrift van het vonnis wordt zoo 
spoedig mogelijk na de uitspraak door den 
griffier aan De Nederlandsche Bank toege
zonden. 

42. 1. Met de opsporing van de feiten, 
strafbaar gesteld in de artikelen 31 en 32, 
zoomede van andere strafbare feiten, welke 
daarmede in rechtstreeksch verband staan, 
zijn, behalve de bij of krachtens artikel 141 
van het Wetboek van Strafvordering aange
wezen personen, belast: 

a. de beambten van De N ederlandsche 
Bank, die belast zijn met de uitvoering van 
de regeling van ·het deviezenverkeer; 

b. de ambtenaren van den fiscalen in
lichtingen- en opsporingsdienst; 

c. de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen; 

d. de deskundigen, bedoeld in artikel II; 
e. de ambtenaren van Rijks- en Gemeen

tepolitie; 
/. de diplomatieke en consulaire ambte

naren. 
2. Van de ambtenaren van den fiscalen 

inlichtingen- en opsporingsdienst zijn dege
L . & S. 1945 
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nen, die daartoe door den Minister van Justi
tie zijn aangewezen, hulpofficier van justitie 
ten aanzien van het voorbereidend onderzoek 
naar de in artikelen 31 en 32 strafbaar gestel
de feiten, zoomede naar andere strafbare 
feiten, welke daarmede in rechtstreeksch 
verband staan. · 

3. Alle processen-verbaal, opgemaakt ter 
zake van in de artikelen 31 en 32 strafbaar 
gestelde feiten, welke bij andere hulpofficie
ren van justitie of bij officieren van justitie 
inkomen dan wel door dezen worden opge
maakt, worden te zamen met de daarbij be
hoorende in beslag genomen voorwerpen aan 
de hulpofficieren van justitie van den fis
calen inlichtingen- en opsporingsdienst opge
zonden, die alle processen-verbaal, ter zake 
van deze feiten opgemaakt, te zamen met de 
daarbij behoorende in beslag genome,:i voor
werpen, doen toekomen aan De Nederland
sche Bank ter doorzending aan de officieren 
van justitie, voor zoover het recht tot straf
vordering niet door vrijwillige voldoening aan 
de voorwaarden, door De Nederlandsche 
Bank ingevolge artikel 40- gesteld, is ver
vallen. 

43. 1. Een ieder is verplicht den op
sporingsambtenaren op hun verzoek inlich
tingen te verstrekken over feiten en omstan
digheden, welke betrekking hebben op de na
leving van bij ,of krachtens dit besluit gege
ven voorschriften. 

2. De opsporingsambtenaren kunnen te 
allen tijde inzage vorderen van alle boeken 
en bescheiden, waarvan zij voor de goede 

, vervulling van hun taak inzage noodig oor
deelen. 

3. Zij zijn te allen tijde bevoegd om in be
slag te nemen, zoomede ter inbeslagneming 
de uitlevering te vorderen van alle voorwer
pen, welke tot ontdekking der waarheid kun
nen dienen of welker verbeurdverklaring, 
vernietiging of onbruikbaarmaking kan wor
den bevolen. 

4. Zij hebben te allen tijde toegang tot 
alle plaatsen, daatonder begrepen lokalen, 
erven en woningen, waarvan zij op grond van 
bepaalde feiten of omstandigheden vermoe
den, dat zich aldaar voorwerpen bevinden, 
leidende tot opsporing van de in de artikelen 
31 en 32 strafbaar gestelde feiten. Wordt hun 
de toegang geweigerd, dan verschaffen zij 
zich dien desnoods met behulp van den ster
ken arm. 

5. In woningen treden zij tegen den wil 
van den bewoner slechts binnen, vergezeld 
van een commissaris van politie of den bur
gemeester van de gemeente of voorzien van 
een bij zonderen schriftelijken last, in den zin 
van artikel 121 van het Wetboek van Straf
vordering, van een commissaris vän politie, 
en in gemeenten, waar geen commissaris is, 
van den burgemeester. Deze bijzondere 
schriftelijke last kan eveneens door een hulp
officier van justitie van den fiscalen inlich
tingen- en opsporingsdienst worden gegeven. 

6. Van dit binnentreden wordt binnen 
tweemaal vier én twintig uren proces-ver
baal opgemaakt. Daarin wordt mede van het 
tijdstip van het binnentreden en van het 
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daarmede beoogde doel melding gemaakt. De 
opsporingsambtenaren zijn bevoegd zich van 
bepaalde door hen aangewezen personen te 
doen vergezellen. In dat geval wordt hiervan 
in het proces-verbaal melding gemaakt. 

7. Voor een weigering om te voldoen aan 
een in dit artikel opgelegde verplichting kan 
niemand zich met vrucht beroepen op de 
omstandigheid, dat hij uit eenigerlei hoofde 
tot geheimhouding is verplicht, zelfs niet in
dien deze verplichting hem bii een wettelijke 
bepaling is opgelegd. 

8. De bloed- en aanverwanten in de rech
te lijn, die in de zijlijn tot den derden graad 
ingesloten, alsmede de echtgenoot en de vroe
gere echtgenoot van den persoon te wiens 
aanzien de gegevens zijn verlangd, kunnen 
zich van het verstrekken van gegevens ver
schoonen. 

44. • In afwijking van het be.-,aalde in de 
artikelen 58, 6,; en 67 van het Wetboek van 
Strafvordering kan tegen den verdachte: 

a. een bevel tot inverzekeringstelling 
worden verleend voor ten hoogste vier da
gen, hetwelk door den officier van justitie of 
door den hulpofficier van justitie van den 
fiscalen inlichtingen- en opsporingsdienst 
eenmaal voor ten hoogste gelijllen termijn 
kan worden verlengd; 

b. een bevel tot bewaring worden ver
leend voor ten hoogste t waalf dagen, hetwelk 
eenmaal voor ten hoogste gelijken termijn 
kan worden verlengd; 

c. een bevel tot gevangenhouding wor
den verleend voor ten hoogste negentig da
gen, hetwelk telkens voor ten hoogste gelij
ken termijn kan worden verlengd ; dit bevel 
kan ook worden verleend tegen een in ver
zekering gestelden verdachte. 

45. z. De opsporingsambtenaar of de 
rechtercommissaris, die waarden heeft in be
slag genomen, waarvan krachtens dit besluit 
de aanbieding aan De Nederlandsche Bank 
of aan een aangewezen instelling is voorge
schreven, is bevoegd tot deze aanbieding 
over te gaan, zoomede de waarden op ver
langen in eigendom over te dragen. 

2. Ten a~nzien van de ontvangen koop
som zijn de bepalingen van het Wetboek van 
Strafvordering betreffende in beslag geno
men voorwerpen van overeenkomstige toe
passing. 

HOOFDSTUK VI. 

Aanvullende en uitvoeringsvoorschriften. 

46. 1. Onze in artikel 1 genoemde Minis
ters geven de noodige aanvullende voor
schriften en uitvoeringsvoorschriften . 

2 . Voor zoover zulks voor het bereiken 
van het doel van dit besluit noodig is, kun
nen deze voorschriften verdere beperkende 
bepalingen, verplichtingen en verbodsbepa
lingen, zoomede uitzonderingen op de in dit 
besluit gestelde beperkende bepalingen, ver
plichtingen en verbodsbepalingen inhouden . 

3. Zij kunnen De Nederlandsche Bank 
machtigen in door hen te omschrijven geval
len of groepen . van gevallen nadere voor
schriften te geven, als bedoeld in het eerste 
en t weede lid. 
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47. I . Voorschriften van Onze Ministers, 
als bedoeld in artikel 46, worden in het 
Staatsblad of in de Nederlandsche Staats
courant openbaar gemaakt. 

2 . Voorschriften van De Nederlandsche 
Bank, als bedoeld in artikel 46, derde lid, 
worden in de Nederlandsche Staatscourant 
openbaar gemaakt. 

HOOFDSTUK VII. 
Overgangs_ en slotbepalingen. 

48. Een vergunning, verleend op grond 
van bij of krachtens dit besluit gegeven voor
schriften, heft de verplichtingen en beper
kingen, welke met betrekking tot de onder 
dit besluit vallende vermogensbestanddeelen 
uit anderen hoofde zijn opgelegd, niet op. 

49. 1. Het Besluit Deviezen-Blokkeering, 
Staatsblad no. E 89, en de Deviezen-Nood
maatregel 1944, Staatsblad no. 144, worden 
ingetrokken. 

2. Met ingang van tien datum van inwer
kingtreding van dit besluit verliezen de ver
gunningen, ontheffingen en vrijstellingen, 
verleend krachtens het Besluit Deviezen
Blokkeering, haar rechtskracht. 

50. 1. De opsporing en vervolging van 
feiten, strafbaar gesteld bij de Wet Interna
tionaal Betalingsverkeer 1934, het Koninklijk 
besluit van rn Mei 1940, Staatsblad no. 484, 
gelijk dit gewijzigd is b.ij Besluit van den 
Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht 
van 24 Mei 1940, Staatsblad no. 0 400, de 
Deviezenverordening 1940, het Deviezenbe
sluit 1941 en het Besluit Deviezen-Blokkee
ring, begaan vóór de intrekking van deze 
wettelijke regelingen, geschieden overeen_ 
komstig de desbetreffende bepalingen uit 
Hoofdstuk V van dit besluit. 

2 . Het op deze feiten toepasselijke mate
rieele strafrecht blijft ongewiizigd. 

51. Voor zoover de werki11g van dit be
sluit zich uitstrekt over het buitenland en 
deszelfs bepalingen onvereenigbaar zijn met 
die van het Deviezenbesluit 1943, StaatsbhJ.d 
no. 20, is dit laatste besluit niet van toepas
sing. 

52. z. Dit besluit kan worden aangehaald 
als "Deviezenbesluit 1945" en treedt in wer
k ing met ingang van den dag, volgende op 
dien zijner afkondiging. 

2 . Onze Ministers van Financiën, van 
Handel e n Nijverhe id, van Buitenlan dsche 
Zaken , van Landbouw, Visscherij en Voed
selvoorziening, van Overzeesche Gebiedsdee
len, van Justitie en van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

's-Gravenhage, den roden October 1945. 
WILHELMINA. 

De Minister ·van Financiën, P. LIEFTINCK. 
De Min. van Handel en Nijverheid, H. Vos. 
De Min. v. Buiten/. z., E. N. VAN KLEFFENS. 
De Min. v. L., V. en Voedselv. a.i., H. Vos. 
De Min. van Overzeesche Gebiedsdeelen, 

LOGEMANN. 
De Mina van justitie, KOLFSCHOTEN. 

(Uitgeg . z9 October z945.) 
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zo October z945. BESLUIT, houdende tij
delijke verlaging van de opcenten op den 
accijns van sigaretten en verkorting van 
den duur van het krediet voor den ta
baksaccijns. 

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

Financiën van 14 September 1945, no. 166; 
afdeeling Accijnzen; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is de 
opcenten geheven op den accijns van sigaret
ten tijdelijk te verlagen en dat het gewenscht 
is den duur van aan fabrikanten onder ze
kerheidstelling te verleenen krediet voor den 
tabaksaccijns te verkorten; 

Gezien het advies van den Raad van State 
van 2 October 1945, no. 22; 

Gelet op het nader rapport van den Mi
nister van Financiën van 6 October 1945, no. 1 
35, afdeeling Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Met wijziging in zooverre van ar

tikel 5 der Tabakswet (Staatsblad 1921, no. 
712) worden in het tijdvak van 1 October 
1945 tot en met 30 April 1946 op den accijns 
van sigaretten, in plaats van 100, 40 opcen
ten geheven. 

2. Onze Minister van Financiën geeft de 
voorschriften, welke voor den overgang op 1 

October 1945 van 100 opcenten op 40 en 
voor dien op 1 Mei 1946 van 40 opcenten op 
zoo noodig zijn. 

3. Degene, die de krachtens dit besluit 
gegeven voorschriften overtreedt, wordt ge
straft met een boete van ten hoogste duizend 
gulden. 

4. De artikelen 48, 6r en 77 ·tot en met 80 
van de Tabakswet (Staatsblad 1921, no. 
712), gelden ook voor dit besluit en de daar
op gegronde voorschriften. 

5. Artikel II van de Tabakswet (Staats
blad 1921, no. 712) wordt gelezen als volgt: 

Aan fabrikanten wordt, onder zekerheid
stelling, krediet voor den accijns verleend 
tot den eersten werkdag der vierde maand, 
volgende op die, waarin de in artikel 7 be
doelde zegels door hen zijn aangevraagd. 
Deze bepaling is mede van toepassing ten 
aanzien van handelaars, die sigaren en siga
retten, met bestemming voor wederverkoop, 
uit het buitenland invoeren. 

Onze Minister van Financiën is bevoegd 
onder door hem te stellen voorwaarden aan 
fabrikanten ook zonder zekerheidstelling 
krediet voor den accijns te verleenen uiter
lijk tot den eersten werkdag der derde maand, 
volgende op die, waarin de in artikel 7 be
doelde zegels door hen zijn aangevraagd. 

6. De bepaling van artikel 5 vindt voor 
de eerste maal toepassing voor den accijns 
verschuldigd wegens het in de maand No
vember 1945 aanvragen van zegels. 

7. Dit besluit treedt in werking met in
gang van x October 1945. 

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

's-Gravenhage, den roden October 1945. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Ui'tgeg. 23 -October z945.) 
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zo October z945. ~ESLUIT, houdende aan
vulling · van het Koninklijk Besluit van 
x8 November 1932, Staatsblad No. 540, 
betreffende enkele voorzieningen om
trent de rechtspositie van de burgemees
ters . 

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

Binnenlandsche Zaken van 24 September 
1945, No. U 4907, afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; Bureau Wetgeving; 

Gelet op artikel 125, eerste lid, van de 
Ambtenarenwet 1929, artikel 3, tweede lid, 
van het Algemeen Rijksambtenarenreglement 
en de Gemeentewet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 October 1945, No. 19); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voomoemden Minister van Binnenlandsche 
Zaken van 6 October 1945, No. 5386, afdee
ling Binnenlandsch Bestuur Bureau Wetge
ving; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art . 1. Aan artikel 9 van Ons besluit van 

x8 November 1932, Staatsblad No. 540, 
wordt het volgende toegevoegd: 

Wij behouden ons voor in bedoelde geval
len aan den ontslagen Bul'gemeester ten laste 
van het Rijk voor een daarbij te bepalen tijd
vak een periodieke uitkeering te verzekeren, 
welke naar Ons oordeel in verband met den 
duur van de ambtsvervulling en de laatstelijk 
genoten bezoldiging redelijk is te achten. 

2. Dit besluit wordt geacht in werking te 
zijn getreden met ingang van x September 
1945. 

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

. 's-Gravenhage, den roden October 1945. 
W ILHELMINA. 

De Min. van Binnen/andsche Zaken, BEEL, 

(Uitgeg. z5 October z945.) 
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zo October 1945. BESLUIT tot opheffing 
van de voorloopige schorsing van het 
besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche 
Zaken van n Juli 1941, betreffende wij
ziging van de wet van 10 April 1869 
(Staatsblad No. 65), tot vaststelling van 
bepalingen betrekkelijk het begraven 
van lijken, de begraafplaatsen en de be
grafenisrechten. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 10 September 
1945, no. 3147, afdeeling Binnenlandsch Be
stuur Bureau Bestuurszaken; 

Overwegende, dat het wenschelijk is de 
voorloopige schorsing van het Besluit van 
den Secretaris-Generaal van 't Departement 
van Binnenlandsche Zaken dd. II Juli 1941, 
betreffende wijziging van de wet van 10 
April 1869 (Staatsblad No. 6s) , tot vaststel
ling van bepalingen betrekkelijk het begra
ven van lijken, de begraafplaatsen en de be
grafenisrechten, welk besluit is opgenomen 
in de Nederlandsche Staatscourant van 24 
Juli 1941, no. 142, op te heffen; 

Gelet op artikel 15 van het Besluit Be
zettingsmaatregelen; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
25 September 1945, No. 10) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 4 October 1945, 
No. 51n, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur, 
Bureau Bestuurszaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art 1. De voorloopige schorsing van bo

venaangehaald besluit van den Secretaris
Generaal van het Departement van Binnen
landsche Zaken dd. II Juli 1941, wordt, ge
rekend met ingang van 20 September 1944, 
opgeheven. 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien van zijn 
plaatsing in het Staatsblad. 

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

'sGravenhage, den xoden October 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Binnenlandsche Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. z9 October z945.) 
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zo October z945. BESLUIT, houdende wij
ziging van het Tijdelijk Telegraaf-, Te
lefoon- en Radiobesluit. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Overwegende dat de wenschelijkheid is ge

bleken in het Tijdelijk Telegraaf-, Telefoon
en Radiobesluit 

1 °. de verplichting tot het betalen van 
een periodieke vergoeding voor het aanbren
gen en het gebruik van een technische inrich
ting door middel waarvan de uitzendingen 
van den omroep kunnen worden ontvangen 
te vervangen door een verplichting tot het 
betalen van die vergoeding voor het aanwe
zighebben van een zoodanige inrichting en 

2 °. in verband met de buitenwerkingstel
ling bij artikel 2 van evengenoemd besluit 
van het Radioluisterbesluit 1942 (Staats
courant van 1942, nr. 198), Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken te machtigen 
nieuwe uitvoeringsbepalingen vast te stellen; 

Op de voordracht v an Onzen M inister van 
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Binnenlandsche Zaken van 2 1 September 
1945, nr. 2 Hoofdbestuur der Posterijen, Te
legrafie en Telefonie; 

Gelet op het bepaalde in de Telegraaf- en 
Telefoonwet van 11 Januari 1904 (Staats
blad nr. 7) , zooals die wet sedert is gewijzigd; 

Gelet op artikel :i van het Tijdelijk Tele
graaf-, Telefoon- en Radiobesluit; 

Den Raad van State gehoord (advfes van 
2 October 1945, nr. 18); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 October 1945, nr. 1 
Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het derde lid van artikel 3 van 

het Tijdelijk Telegraaf-, Telefoon- en Radio
besluit wordt vervangen door: 

"3. Met ingang van een door Ons nader 
te bepalen datum, is voor het aanwezigheb
ben - anders dan tot vervoer of in opslag 
- van een technische inrichting, door mid
del waarvan de uitzendingen van den radio
omroep kunnen worden ontvangen, aan het 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie een periodieke vergoeding, welke 
dient ter bestrijding van de exploitatiekosten 
van den omroep, verschuldigd. ..,. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
stelt in een uitvoeringsbeschikking het be
drag dier vergoeding, dat de som van f 12 
per jaar1niet mag overschrijden, na verkre
gen overeenstemming te dezer zake met On
zen Minister van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen vast en treft de vereischte voor
zieningen terzake van de betaling van die 
vergoeding en ter veiligstelling van het doel 
waarvoor die vergoeding dient." 

Overtreding van de in de beschikking op 
te nemen voorschriften voor zoover als straL 
baar , feit aangeduid in den zin van dit lid, 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 
zes maanden of geldboete van ten hoogste 
duizend gulden. 

Het feit wordt beschouwd als een overtre
ding. 

Bij overtreding van het in bedoelde be
schikking bepaalde door of vanwege een 
naamlooze vennootschap, een coöperatieve 
of andere rechtspersoonlijkheid bezittende 
vereeniging of een stichting, wordt de straf
vervolging ingesteld en de straf uitgesproken 
tegen hem, die tot het plegen van het straf
bare feit opdracht gaf of die de feitelijke lei
ding had bij het verboden handelen of na
laten. 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag zijner afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den xoden October 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Binnenlandsche Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. z9 October z945). 
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w October z945. BESLUIT, houdende be
palingen in zake de sluiting en de ver
plichte openstelling van winkels. 

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

Handel en Nijverheid van 10 September 
1945, No. 13008 J.Z.; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is wij
ziging te brengen in de thans met betrek
king tot de sluiting en de verplichte open
stelling van winkels geldende regelingen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 October 1945, No. 24); 

Gezien het nader tapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 October 1945, No. 
20622 J .Z.; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Dit besluit verstaat onder: 
,,Winkelsluitingswet": de Winkelsluitings-

wet 1930 (Staatsblad No. 460), zooals deze 
is gewijzigd laatstelijk bij çesluit van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart van 
18 December 1941, No. 62147 J.A., Directie 
van Handel en Nijverheid (Nederlandsche 
Staatscourant 1941, No. 247); 

,,Winkelsluitingsbesluit": het Winkelslui
tingsbesluit 1941 (Neder/andsche Staatscou
rant 1941, No. 176) , zooals dit is gewijzigd 
laatstelijk bij besluit van den Secretaris
Generaal van het Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart van 17 Augustus 
1943, No. 47224 J.Z., Directie van Handel 
en Nijverheid (Nederlandsche Staatscourant 
1943, No. 158); 

,,winkel": datgene, wat artikel 1 der Win
kelsluitingswet daaronder verstaat. 

2. r. De Gemeenteraad is bevoegd te 
bepalen, dat alle of door hem aan te wijzen 
groepen van winkels, voorzoover niet ge
noemd in het eerste lid van artikel 4, op 
werkdagen gedurende door hem vast te stel
len tijdvakken, liggende binnen de in artikel 
2 van het Winkelsluitingsbesluit genoemde 
tijdstippen, voor het publiek geopend moe
ten zijn. 

2. Regelingen, vastgesteld op grond van 
het bepaalde in het .vorig lid, zijn niet van 
toepassing op Goeden Vrijdag, Tweeden 
Paaschdag, Hemelsvaartsdag, Tweeden Pink
sterdag, Eersten Kerstdag en Nieuwjaarsdag. 

3. Aan het hoofd of den bestuurder van 
een winkel, die tot een kerkgenootschap be
hoort, dat bepaalde dagen als kerkelijken 
feestdag of als rustdag aanmerkt, verleenen 
Burgemeester en Wethouders op zijn ver
zoek ontheffing van het bepaalde krachtens 
het eerste lid, voorzoover bedoelde dagen 
betreft. 

3. Het bepaalde in artikel 2 is niet van 
toepassing voor wat verkoopautomaten be
treft. 

4. r. De Gemeenteraad is bevoegd te· 
bepalen, dat alle of door hem aan te wijzen 
groepen van hotels, koffiehuizen, restaurants 
en andere inrichtingen, waar uitsluitend of 
in hoofdzaak spijzen - met uitzondering van 
consumptie-ijs en voor den verkoop daarvan 
benoodigde hulpmiádelen - of dranken voor 
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verbruik ter plaatse worden bereid of ten 
verkoop in voorraad zijn, op werkdagen ge
durende door hem vast te stellen tijdvakken 
voor den verkoop van die spijzen en dranken 
voor verbruik ter plaatse voor het publiek 
geopend moeten zijn. 

2. Het bepaalde in het derde lid van ar
tikel 2 is van overeenkomstige toepassing. 

5. 1. Overtreding van het bepaalde krach
tef).S de artikelen 2 of 4 wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste veertien dagen of 
geldboete van ten hoogste driehonderd gul
den. 

2. Aansprakelijk voor de naleving der bij 
of krachtens dit besluit gegeven voorschrif
ten is het hoofd of de bestuurder van den 
winkel, onderscheidenlijk van de in artikel 4 
bedoelde inrichting, dan wel degene, die hem 
geregeld als zoodanig vervangt. 

3 . De bij dit besluit strafbaar gestelde 
feiten worden beschouwd als overtredingen. 

6. Met het opsporen van de overtredin
gen van dit besluit zijn belast de personen, 
bedoeld in het eerste lid van artikel 12 der 
Winkelsluitingswet. Het bepaalde in het 
tweede en het derde lid van genoemd wets
artikel is van overeenkomstige toepassing. 

7. In de Winkelsluitingswet worden de 
navolgende wijzigingen aangebracht: 

a. in den aanhef van het tweede lid van 
artikel 3 vervalt: ,,6,"; 

b. het eerste lid van artikel 6 wordt als 
volgt gewijzigd: 

"1. Bij plaatselijke verordening kan de 
Gemeenteraad onder Onze goedkeuring be
palen, dat, met het oog op het verleenen van 
een bij of krachtens wettelijke regeling be
paalden wekelijkschen rusttijd aan het per
soneel, voor het publiek gesloten moeten 
zijn: 

a. alle of door hem aan te wijzen groepen 
van winkels, voorzoover niet onder b ge
noemd of hotels, op een werkdag per week, 
gedurende het gedeelte van dien dag vóór of 
na 1 uur des namiddags; 

b. alle of door hem aan te wijzen groepen 
van koffiehuizen, restaurants en andere in
richtingen, waar uitsluitend of in hoofdzaak 
spijzen of dranken voor verbruik ter plaatse 
worden bereid of ten verkoop in voorraad 
zijn, gedurende een werkdag per week. 

De dag en het daggedeelte, hiervoren on
der a bedoeld, worden in de verordening aan
gewezen; zij kunnen verschillend· zijn voor 
verschillende gedeelten der gemeente en voor 
verschillende groepen van winkels. De aan
wijzing van den hiervoren onder b bedoelden 
dag geschiedt met dien verstande, dat de 
verplichting tot sluiting niet aan alle tot een
zelfde groep behoorende inrichtingen voor 
denzelfden dag wordt opgelegd.". 

8. In de wet van 27 Juli 1934 (Staatsblad 
No. 450) tot wijziging der Winkelsluitings
wet worden de navolgende wijzigingen aan
gebracht: 

a. de artikelen 3, 4 en 5 vervallen; 
b. artikel 6, hetwelk wordt vernumiyerd in 

artikel 3, wordt gelezen als volgt: 
,,Deze wet treedt in werking twee maan

den na den dag volgende op dien harer af
kondiging.". 
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9. x. Het Winkelsluitingsbesluit blijft ge
handhaafd, met dien verstande, dat: 

a. waar in dit besluit wordt gesproken 
van of bevoegdheden worden toegekend aan 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart, in den vervolge wordt verwezen naar, 
onderscheidenlijk de bevoegdheden worden 
uitgeoefend door, den Minister van Handel 
en Nijverheid; 

b. hetgeen in het eerste en het derde lid 
van artikel 7 van dat besluit ten aanzien van 
den burgemeester is bepaald, in den vervolge 
ten aanzien van den Gemeenteraad geldt; 

c. hetgeen in het vierde lid van artikel x 
en in artikel 8 van dat besluit ten aanzien 
van den burgemeester is bepaald, in den ver
volge ten aanzien van het College van Bur
gemeester en Wethouders geldt. 

2. In het Winkelsluitingsbesluit worden 
de navolgende wijzigingen aangebracht: 

a. artikel 9 vervalt; 
b. de aanhef van het eerste lid van artikel 

rn, hetwelk artikel 9 wordt, wordt als volgt 
gelezen: 

"x. Overtreding van het bepaalde bij of 
krachtens dit besluit, of van een voorwaarde, 
verbonden aan een ingevolge het bepaalde 
in het vierde lid van artikel 7 of in het eerste 
lid van artikel 8 verleende ontheffing, wordt 
gestraft met ........... .''; 

c. de artikelen xx, x2 en x3 worden ver
nummerd in artikelen xo, xx en x2. 

10. De besluiten van den Secretaris-Ge
neraal van het Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart van x3 November 
x94x, No. 57689 J. A., Directie van Handel 
en Nijverheid ( Nederlandsche Staatscourant 
x94x, No. 222) en van x7 November x943, 
No. 55742 J. Z., Directie van Handel en Nij
verheid (Nederlandsche Staatscourant x943, 
No. 228), worden ingetrokken. 

11. x. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van x November x945. · 

2. Verordeningen ter uitvoering van de 
artikelen 2 en 4 kunnen vóór het in het vorig 
lid bedoelde tijdstip worden vastgesteld. 

Onze Minister van Handel en Nijverheid 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad vàn State. 

's-Gravenhage, den zoden October x945. 
WILHELMINA. 

De Min. van Handel en Nijverheid, H. Vos. 
(Uitgeg. zz October 1945.) 

S. F 228 

13 October 1945. BESLUIT, houdende wij
ziging van het Besluit Tijdelijke Staten
Generaal. 

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

Binnenlandsche Zaken, mede namens de ove
rige Ministers, van xo October x945, no. 
U 56n, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur, 
Bureau Wetgeving; 

Overwegende, dat wijziging van het Be-

198 

sluit Tijdelijke Staten-Generaal wenschelijk 
is; 

Den Raad van State gehoord (adviezen 
van 9 October x945, no. x4, en van u Oc
tober x945, no. x); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister, mede namens de overige 
Ministers, van x2 October 1945, no. 45742, 
Afdeeling Binnenlandsch Bestuur, Bureau 
Wetgeving; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het tweede lid van artikel 2 van 

het Besluit Tijdelijke Staten-Generaal wordt 
gelezen als volgt: 

2. Behalve het ontwerp, bedoeld in ar
tikel x, en op voorstel van Onze Ministers 
aan de orde gestelde onderwerpen, kunnen 
de Kamers uitsluitend interne aangelegen
heden behandelen. Onderzoek van de ge
loofsbrieven der leden vindt niet plaats. 

2. Te rekenen vanaf 6 Augustus 1945 
wordt artikel 6 van het Besluit Tijdelijke 
Staten-Generaal geacht te zijn vervallen. 

3. • Dit besluit, ten aanzien waarvan de 
bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede lid, 
van het Besluit op den bijzonderen staat van 
beleg, niet kan worden uitgeoefend, treedt in 
werking met ingang van den dag zijner plaat-
sing in het Staatsblad. · 

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

's-Gravenhage, den x3den October x945. 

WILHELMINA. 
De Voorzitter van den Raad van Ministers, 

tevens belast met de alg.porlogvoering v.h. 
Koninkriik, W. SCHERMERHORN. 

De Min. van Binnenlandsche Zaken, BEEL. 

De Min. v . Buiten/. Z., E. N. VAN KLEFFENS. 

De Min, van justitie, KOLFSCHOTEN. 

De Min. v. 0., K. en W., VAN DER LEEUW. 

De Min. van Oorlog, J. MEYNEN. 

De Min. van Marine, J. M. DE BooY. 

De Min. van Handel en Nijverheid, H. Vos. 
De Min. van Scheepvaart, a.i., DE BooY. 

De Min. v. L., V. en Voedselv. a.i., H. Vos. 
De Min. van Soc. Zaken, W. DREES. 

De Min. v . Overz. Gebiedsd., LOGEMANN. 

(Uitgeg. 13 October 1945). 

S. F 229 

IJ October 1945. BESLUIT, houdende 
vaststelling van het Vorderingsbesluit 
dienst- en woonruimte 's-Gravenhage en 
omgeving. 

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

Binnenlandsche Zaken, mede namens O:ize 
Ministers voor Algemeene Oorlogvoering van 
het Koninkrijk, van Buitenlandsche Zaken, 
van Justitie, van -Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, van Financiën, van Oorlog, 
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van Marine, van Openbare Werken en We
deropbouw, van Verkeer en Energie, van 
Handel en Nijverheid, van Scheepvaart a .i., 
van . Voedselvoorziening, Landbouw en Vis
scherij, van Sociale Zaken, van Overzeesche 
Gebiedsdeelen en van Onzen Minister zon
der Portefeuille; 

Overwegende, dat het ten aanzien van de 
vordering van dienst- en woonruimte te 
's-Gravenhage en omgeving noodzakelijk is 
nadere regelen te treffen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 September 1945, No. 16); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister, mede namens zijn ambt
genooten van 8 October 1945, Afdeeling Ka
binet No. 3<14f;; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. 1. Ten behoeve van de huisves

tinf,( van publteke diensten, ambtenaren van 
deze diensten, onderdeelen van leger en 
vloot, alsmede van de burgerbevolking te 
's-Gravenhage, Leidschendam, Rijswijk, 
Voorburg en Wassenaar wordt als onderdeel 
van het Centraal Bureau Verzorging Oorlogs
slachtoffers een Centraal Bureau voor de 
Huisvesting te 's-Gravenhage en omgeving 
ingesteld; 

2. De leiding van dit bureau berust bij 
een Commissie van Beheer, bestaande uit: 

a . een lid, tevens Voorzitter, aangewezen 
door Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken ; 

b. drie leden, aangewezen onderscheiden
lijk door Onze M inisters van Financiën, van 
Openbare Werken en van Handel en Nijver
heid; 

c. een lid, aangewezen door het Militair 
Gezag; 

d. een lid, aangewezen door de burge
meesters van 's-Gravenhage, Leidschendam, 
Rijswijk, Voorburg en Wassenaar gezamen
lijk. 

3. De Commissie wordt bijgestaan door 
een directeur, die door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken wordt benoemd en 
door hem te allen tijde kan worden ontslagen. 

2. 1. In de gemeenten, genoemd in arti
kel 1, eerste lid, worden met overeenkomstige 
toepassing van de desbetreffende bepalingen 
de bevoegdheden tot vorderinP- krachtens be
staande wettelijke voorschriften van inkwar
tiering of ter beschikking stelling van onroe
rende goederen of gedeelten daarvan uitslui
tend uitgeoefend door den directeur van het 
Centraal Bureau voor de Huisvesting te 
's-Gravenhage en omgeving. 

2 . Bij de uitoe fening van d e ze taak volgt 
de directeur de aanwijzingen op van de Com
missie van B eheer, bedoeld in artikel 1, lid 2. 

3. Behoudens het bepaalde in artikel 2 
brengt dit besluit geen wijziging in de taak 
van den Rijksgebouwendienst. 

4. Onze Minister van Binnenlandsche Za
ken kan nadere voorschriften geven voor de 
uitvoering van dit besluit 

5. Dit besluit, ten aanzien waarvan de 
bevoegdheden, bedoeld in artikel 9, 2de lid, 
van het besluit op den bijzonderen staat van 
beleg, niet kunnen worden uitgeoefend, kan 
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worden aangehaald als: Vorderingsbesluit 
dienst- en woonruimte 's-Gravenhage en om
geving, en treedt in werking met ingang van 
den tweeden dag na dien zijner afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 13den October 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Binnenlandsche Zaken, BEEL. 
De Min. voor Algem. Oorlots,voering van het 

Koninkr~ik, W. SCHERMERHORN. 
De Min. v. Buiten/. Z., E. N. VAN KLEFFENS. 
De Min. van Justitie, K0LFSCHOTEN. 
De Min. v. 0., K. en W., VAN DER LEEUW. 
De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 
De Min. van Oorlog, J . MEYNEN. 
De Min. van Marine, DE BooY. 
De Min. v. Openb . W. en W., J. A. R INGERS. 
De Min. v. Verk. en Energie, TH. v. SCHAIK. 
De Min. v. Handel en Nijverheid, H. Vos. 
De Min. van Scheepvaart a.i., DE BOOY. 
De Min. v. L., V. en Voedselv. a.i., H. Vos. 
De Min. van Soc. Zaken, W. DREES. 
De Min. v. Overz. Gebiedsd., LOGEMANN. 
De Min. zonder Portel., J. H. VAN R0YEN. 

(Uitgeg. 26 October z945). 

S. F 230 

z3 October z945. BESLUI T, houdende 
vaststelling van het Besluit Herstel
gronden 1945. 

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

Landbouw, Visscherij en Voedselvoorzie
ning van 7 September 1945, no. 2207, Af
deeling X; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is bij
zondere voorzieningen te treffen van tijde
lijken aard, teneinde een doelmatig herstel 
van landbouwgronden te bevorderen; 

D en Raad van State gehoord (Advies van 
18 September 1945, no. 14); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 October 1945, no. 
2795, Afdeeling X; 

Heeft goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. r. Dit besluit verstaat onder "her

stelgronden" perceelen landbouw-, tuin
bouw-, bosch_ en woeste grond, die door de 
Directie van den Rijksdienst voor Landbouw
herstel - hierna te noemen Directie van den 
Rijksdienst - als zoodanig zijn aangewezen. 

2. Als "herstelgrond" kunnen worden aan
gewezen perceelen landbouw-, tuinbouw-, 
bosch- en woeste grond, 

a . die op last van eenige Nederlandsche 
of andere geallieerde of vijandelijke autori
teit geïnundeerd of ontruimd zijn, dan wel 
door andere bezettings- of oorlogshandelin
gen zijn beschadigd, of 
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b. die wegens hun ligging in het herstel
plan voor een bepaald gebied betrokken zijn. 

3. Een aanwijzing, als bedoeld in het eer
ste lid, geschiedt door mededeeling aan den 
Burgemeester, die zorg draagt, dat deze ter 
openbare kennis wordt gebracht op de wijze, 
als in zijn gemeente voor' gemeentelijke ver
ordeningen is voorgeschreven. 

4. De Directie van den Rijksdienst draagt . 
zorg, dat de gebruikers der aangewezen per
ceelen van deze aanwijzing voor zooveel mo
gelijk bericht ontvangen, onder mededeeling 
van de wijze, waarop zij overeenkomstig het 
bepaalde bij artikel 4 beroep kunnen instel
len. Op het niet-ontvangen van dit bericht 
kan geen beroep worden gedaan. 

2, r. Het is verboden, onverminderd het 
bepaalde bij of krachtens eenige andere wet
telijke bepaling: 

a. herstelgronden droog te leggen, te ont
ginnen, te herontginnen, te begreppelen of te 
draineeren; 

b. op of in herstelgronden wegen, water
loopen, kaden en andere kunstwerken aan te 
leggen, of den toestand van bestaande wegen, 
waterloopen, kaden en andere kunstwerken 
te veranderen; 

c. op herstelgronden eenigen vorm van 
bodemcultuur uit te oefenen of deze gron
den op andere wijze te exploiteeren; 

cL op herstelgronden opstallen te bouwen, 
of daarop bestaande opstallen te verbouwen, 
te verplaatsen of af te breken; 

tenzij zulks geschiedt met vergunning van 
de Directie van den Rijksdienst en overeen
komstig de voorschriften door de Directie 
van den Rijksdienst in overleg met den be
trokken landbouwconsulent te stellen. 

3, De voorschriften, ingevolge artikel 2 

gesteld, worden bekend gemaakt door open
bare aanplakking en publicatie in de plaat
selijke bladen. 

Het vierde lid van artikel r is ten deze van 
overeenkomstige toepassing. 

4, r. Binnen een maand, nadat een aan
wijzing, als bedoeld in artikel r, een vergun
ning of een voorschrift, als bedoeld in artikel 
2, is gegeven of nadat mededeeling is gedaan, 
dat geen vergunning wordt gegeven, kan 
ieder, die daarbij belang heeft, bij Ons be
roep instellen. 

2. Totdat op het beroep zal zijn beslist, 
blijft het door de Directie van den Rijks
dienst bepaalde van kracht. 

5. r. Eigenaren en gebruikers van her
stelgronden zijn verplicht te gedoogen, dat 
hun terrein voor het verrichten van de door 
de Directie van den Rijksdienst bevolen 
werkzaamheden wordt betreden, en dat deze 
werkzaamheden worden verricht. 

2. Indien een in het eerste lid genoemde 
handeling niet wordt gedoogd, wordt de tus
schenkomst ingeroepen van den Burgemees
ter, op wiens bevel de handeling, desnoods 
met behulp van den sterken arm, wordt mo
gelijk gemaakt. 

6. r. De schade, welke een rechtstreeksch 
gevolg is van de in artikel 5 bedoelde werk
zaamheden, wordt vergoed volgens nader 
door Ons te stellen regelen. 
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2. Indien toepassing van dit besluit scha
de tengevolge mocht hebben, die niet inge
volge het bepaalde bij het eerste lid kan 
worden vergoed, kan aan belanghebbende, 
indien Onze Minister van Landbouw, Vis
scherij en Voedselvoorziening daartoe termen 
aanwezig acht, een schadeloosstelling worden 
toegekend. 

7, r. De Directie van den Rijksdienst is 
bevoegd, desnoods met behulp van den ster
ken arm, op kosten der overtreders te doen 
wegnemen, beletten, verrichten of in den vo
rigen toestand herstellen, hetgeen in strijd 
met de bepalingen van dit besluit is of wordt 
verricht of nagelaten. 

2. Spoedeischende gevallen uitgezonderd, 
wordt van de bevoegdheid in dit artikel ge
geven, geen gebruik gemaakt dan nadat de 
belanghebbenden schriftelijk zijn gewaar
schuwd. 

8. r. De Directie van den Rijksdienst 
kan bij dwangbevel de ingevolge artikel 7 
verschuldigde kosten invorderen. 

2. Het dwangbevel wordt op kosten van 
den schuldenaar bij deurwaardersexploit be
teekend en ten uitvoer gelegd op de wijze, bij 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde
ring ten aanzien van vonnissen en authen
tieke akten voorgeschreven. 

3. Binnen 30 dagen na de beteekening 
staat verzet tegen het dwangbevel open door 
dagvaarding van den Staat. 

4. Het verzet schorst de tenuitvoerleg
ging. 

9, 1. Hij, die handelt in strijd met het 
bij of krachtens artikel 2 van dit besluit be
paalde wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste drie maanden of geldboete van ten 
hoogste f 6000. 

2. De strafbare feiten, in het eerste lid 
bedoeld, worden als overtreding beschouwd. 

10. r. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den dag zijner afkondiging. 

2. Het kan ·worden aangehaald onder den 
titel "Besluit Herstelgronden 1945". 

Onze Minister van Landbouw, Visscherij 
en Voedselvoorziening is belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 13den October 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. v. L., V. en Yoedselv. ·a.i., H. Vos. 
(Uitgeg. 2_3 October z945.) 

S. F 231 

z5 October z945. BESLUIT, houdende 
vaststelling van het Besluit Oorlogs- of 
Vredesgedenkteekens. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
den 3oen Augustus 1945, No. V 4235; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is re
gelen vast te stellen met betrekking tot oor
logs- of vredesgedenkteekens zoowel met het 
oog op aantal, plaatsing als aesthetische ver
zorging daarvan; 
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Den Raad van State gehoord (advies van 
den 2 October 1945, No. 21); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 10 October 1945, 
No. V 5307; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1, In dit besluit wordt verstaan on

der den Minister: Onze Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen. 

2, x. Het oprichten, plaatsen of aan
brengen van oorlogs_ of vredesgedenkteekens 
op openbare of van den openbaren weg af 
zichtbare plaatsen is slechts geoorloofd na 
goedkeuring van het ontwerp door den Mi
nister, onverminderd de bevoegdheid der 
plaatselijke organen. 

2. Verzoeken tot het verkrijgen van deze 
goedkeuring worden tot den Minister ge
richt. Zij houden een zoo volledig mogelijke 
omschrijving in van het oorlogs- of vredes
gedenkteeken. De Minister is bevoegd, met 
inachtneming van de bepalingen van dit be
sluit, algemeene regelen te stellen waaraan 
de verzoeken moeten voldoen. 

3. Alvorens te beslissen wint de Minister 
. achtereenvolgens het oordeel in van de Pro
vinciale Commissie, genoemd in artikel 3, 
eerste lid, van dit besluit, zetelend in de 
provincie, binnen welke de oprichting, plaat
sing of aanbrenging beoogd wordt, en dat 
van de Centrale Commissie, genoemd in ar
tikel 3, derde lid, van dit besluit. Verzoeken 
om goedkeuring van oorlogs- of vredesge
denkteekens, welke naar het oordeel van den 
Minister van algemeen nationale beteekenis 
zijn, worden alleen aan het oordeel van de 
Centrale Commissie onderworpen. 

4. De goedkeuring kan voorwaardelijk 
worden gegeven. 

3. x. In elke provincie wordt ingesteld 
een commissie van advies voor de oorlogs
of vredesgedenkteekens. Zij bestaat uit zes 
leden, waaronder ten minste drie architecten 
of beeldende kunstenaars. De leden dezer 
commissie worden door den Minister uit een 
voordracht van Onzen Commissaris in de 
provincie benoemd. De Minister wijst uit 
hun leden een voorzitter en een secretaris 
aa11, 

2. Er is een Centrale Commissie voor de 
oorlogs- of vredesgedenkteekens. Zij bestaat 
uit vijf leden, waaronder een beeldhouwer en 
een architect. De leden dezer commissie wor
den door den Minister benoemd. Deze wijst 
uit hun midden een voorzitter aan. Aan de 
commissie wordt door den Minister een se
cretaris toegevoegd. 

3. De plaats van vestiging van de in het 
eerste en tweede Jid van dit artikel genoemde 
commissies, de werkwijze dier commissies en 
de aan de leden toe te kennen vergoedingen 
worden door den Minister vastgesteld. 

4. x. De Minister is bevoegd oorlogs_ of 
vredesgedenkteekens, in strijd met de be
palingen van dit besluit opgericht, geplaatst 
of aangebracht, te doen verwijderen, als
mede te gelasten, dat werkzaamheden, t_en 
doel hebbende het oprichten, plaatsen of 
aanbrengen van oorlogs- of vredesgedenk
teekens, in strijd met de bepalingen van dit 
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besluit, onverwijld zullen worden gestaakt. 
De opdracht daartoe kan worden verstrekt 
aan den ,burgemeester der gemeente, waarin 
het oorlogs- of vredesgedenkteeken is of zou 
zijn ontstaan. 

2. Het vorige lid is van overeenkomstige 
toepassing ingeval eenige aan de goedkeuring 
verbonden voorwaarde niet werd nageko
men. 

3. De kosten, waartoe de in het eerste lid 
van dit artikel bedoelde maatregelen leiden 
en die door den Minister worden bepaald, 
kunnen worden gebracht ten laste van hen, 
die in strijd met de bepalingen van dit be
sluit of met de aan de goedkeuring verbon
den voorwaarden hebben gehandeld. 

5, x. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den dag, volgende op dien der 
dagteekening van het Staatsblad, waarin het 
wordt geplaatst. 

2. Het kan worden aangehaald onder den 
titel: Besluit Oorlogs- of Vredesgedenktee
kens. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen 1s belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 15den October 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. v. 0., K. en W., VAN DER l;,_EEUW. 

(Uitgeg. 23 October z945.) 
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z7 October z945. BESLUIT, houdende na
dere regelen omtrent de uitloting en af
lossing van schuldbekentenissen ten las
te van het Rijk en van Nederlandsch
lndië. 

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

Financiën, van Justitie, van Overzeesche 
Gebiedsdeelen en van Buitenlandsche .Z.aken 
van I2 September 1945, No. 185, Generale 
Thesaurie, afdeeling Juridische Zaken en 
Bewindvoering; 

Overwegende, dat in verband met de om
standigheid, dat, gedurende de bezetting van 
het Rijk in Europa in het bezette gebied de 
uitloting en aflossing van schuldbekentenis
sen ten laste van het Rijk en van Neder
landsch-Indië voortgang hebben gehad, een 
nadere regeling te dien aanzien noodzakelijk 
is en voorts, dat in verband met de beper
kende bepalingen, vervat in het Besluit be
perking rechtsverkeer (Staatsblad No. E 75) 
en in het Besluit herstel rechtsverkeer 
(Staatsblad No. E rno) tot intrekking van 
Onze Besluiten van 23 Augustus 1940 
(Staatsblad No. A u), van 27 November 
1940 (Staatsblad No. A 17), van II Septem
ber 1941 (Staatsblad No. B 74) en van 23 
December 1943 (Staatsblad No. D 59), kan 
worden overgegaan; 

Overwegende, dat zich hier een geval voor -
doet van spoedeischenden aard, als voorzien 
in artikel 70 der Indische Staatsregeling, 
waarin de Volksraad van Nederlandsch-Indië 
niet kan worden gehoord; 
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Gelet op het Besluit beperking rechtsver
keer (Staatsblad No. E 75) en op het Be
sluit herstel Rechtsverkeer (Staatsblad No. 
E 100); 

Gezien het advies van den Raad van State 
van 2 October 1945, No. 27; ~ 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 13 October 1945, No. 
17, Generale Thesaurie, afdeeling Juridische 
Zaken en Bewindvoering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Met ingang van den dag, waarop 

het onderhavige besluit in werking treedt, 
worden ingetrokken; 

a. Ons besluit van 23 Augustus 1940 
(Staatsblad No. A II), houdende bepalingen 
betreffende opschorting van de aflossing en 
uitloting van schuldbekentenissen ten laste 
van den Staat en van de uitbetaling op de 
bij die schuldbekentenissen behoorende cou
pons, alsmede betreffende registratie van die 
schuldbekentenissen; 

b. Ons besluit van 27 November 1940 
(Staatsblad No. A 17), houdende bepalin
gen ten aanzien van het achterwege laten 
van de uitloting en de schulddelging in 1940 
en 1941 van Nederlandsch-Indische leenin
gen, voor zoover dat besluit betrekking heeft 
op schuldbewijzen, uitgeloot na 10 Mei 1940; 

c. Ons besluit van II September 1941 
(Staatsblad No. B 74), nopens het achter
wege laten van de uitloting en de schulddel
ging van Nederlandsch-Indische leeningen in 
1942; 

d. Ons besluit van 23 December 1943 
(Staatsblad No. D 59), houdende het onder 
de huidige omstandigheden achterwege laten 
van uitloting en schulddelging van de Ne
derlandsch-Indische leeningen 1935, 1937 en 
1937 A. 

2. De uitlotingen van schuldbekentenis
sen ten laste van het Rijk of van Neder
landsch-Indië, welke na 10 Mei 1940 binnen 
het door den vijand bezette gebied van het 
Rijk in Europa hebben plaatsgevonden, wor
den geacht niet in strijd te zijn met de bepa
lingen van Onze in artikel 1 genoemde be
sluiten en hebben derhalve volledige rechts
kracht. Hetzelfde geldt voor de uit hoofde 
van deze uitlotingen plaats gehad hebbende 
aflossingen. 

3. x. De rente op de na 10 Mei 1940 door 
uitloting aflosbaar gestelde schuldbekente
nissen ten laste van het Rijk of van Neder
landsch-Indië, waarvan de aflossing voor de 
inwerkingtreding van dit besluit niet heeft 
plaats gevonden, loopt door zulks in afwij
king van de leeningvoorwaarden en van het 
bepaalde in artikel II, lid 3 van de Leening
wet 1g40 (Staatsblad No. 401), tot een door 
Onzen Minister van Financiën voor elke Ne
derlandsche en door Onzen Minister van 
Overzeesche Gebiedsdeelen voor elke Neder
landsch-Indische leening te bepalen en in de 
Nederlandsche Staatscourant bekend te ma
ken datum. 

2. Uitbetaling van coupons, behoorende 
bij de in lid 1 genoemde schuldbekentenissen, 
w9rdt geacht niet onverschuldigd te zijn ge
daan. 
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4. x. Tot den aanvang van den • termijn, 
bedoeld in artikel 42, vijfde lid van het Be
sluit herstel rechtsverkeer (Staatsblad No. 
E 100), kunnen de in artikel :i, lid 1 ge
noemde schuldbekentenissen, ter aflossing 
worden aangeboden en afgelost, voor zoover 
zij op grond van het bepaalde in artikel 5 
daartoe in aanmerking komen. 

2. Het verbod van artikel 1 van het Be
sluit beperking rechtsverkeer (Staatsblad 
No. E 75) vindt ten aanzien van de in lid I 

genoemde handelingen geen toepassing. 
5. 1. Teneinde aflossing van de in artikel 

4 bedoelde schuldbekentenissen te doen 
plaats vinden, moeten deze worden aange
boden aan een binnen het Rijk in Europa 
gevestigd betaalkantoor der desbetreffende 
leening, vergezeld van een verklaring van 
een lid der Vereeniging voor den lj:ffecten
handel (Bedrijfsgroep Effectenhandel), 
wiens naam niet voorkomt op een door On
zen Minister van Financiën tot dit doel sa
mengestelde en in de Nederlandsche Staats
courant bekend te maken lijst. 

2. De verklaring moet een opgave be-. 
helzen van den naam, de woonplaats en de 
hoedanigheid van den aanbieder, alsmede 
een specifieke omschrijving van de schuld
bekentenissen, onder vermelding, dat 

1e. de schuldbekentenissen aan den per
soon of de instelling, die de verklaring heeft 
afgegeven, zijn vertoond; 

2e. aan dien persoon of die instelling uit 
eigen wetenschap bekend is, dan wel op 
deugdelijke wijze aannemelijk is gemaakt, 
dat degene, door wien of te wiens behoeve de 
overname wordt gevraagd, zijn recht 

a. vóór 10 Mei 1940 heeft verkregen en 
sindsdien onafgebroken heeft behouden; dan 
wel · 

b. na g Mei 1940 te goeder trouw onder 
bezwarenden titel heeft verkregen en sinds
dien onafgebroken heeft behouden; dan wel 

c. na g Mei 1940 te goeder trouw om niet 
heeft verkregen en mede bekend is of aan
nemelijk is gemaakt, dat hij het recht onmid
dellijk dan wel middellijk tengevolge van 
een onafgebroken reeks van overdrachten ' te 
goeder trouw, afleidt van een rechtsvoorgan
ganger, die het recht te goeder trouw onder 
bezwarenden titel had verkregen; zulks met 
een korte opgave van de redenen van weten
schap of van de wijze, waarop het bestaan 
dier feiten aannemelijk is gemaakt, en met 
dien verstande, dat ten aanzien van de vast
stelling van goede trouw het bepaalde in ar
tikel 32 van het Besluit herstel rechtsverkeer 
van overeenkomstige toepassing is; 

3e. dat aanvankelijk niet is gebleken van 
bezwaren tegen de overname van de schuld
bekentenissen op grond van de bepalingen 
van het Besluit Vijandelijk Vermogen 
(Staatsblad No. E 133). 

6. Ten aanzien van schuldbewijzen, bui
ten het Rijk in Europa geregistreerd krach
tens het Besluit van de Ministers van Finan
ciën en van Justitie van 18 November 1940 
(Nederlandsche Staatscourant 1041, No. 2, 

Londensche uitgave), dan wel krachtens het 
Besluit van de Ministers van Koloniën en 
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van Financiën a.i. van 3 September 1941 
(Nederlandsche Staatscourant 1941, No. 10, 
Londensche uitgave), wordt door deze regi
stratie geacht aan het bepaalde in artikel 5 
te zijn voldaan. 

7. De schuldbekentenissen ten aanzien 
waarvan aan het bepaalde in artikel 5 is voL 
<laan, worden door de betaalkantoren namens 
de Nederlandsche Regeering overgenomen 
tegen de nominale waarde, uitgedrukt in Ne
derlandsche guldens. 

8. Onze Ministers van Financiën en van 
Overzeesche Gebiedsdeelen ziin, ieder voor 
zooveel hem betreft, bevoegd te bepalen, dat 
de rente op de door uitloting aflosbaar ge
stelde schuldbekentenissen doorloopt, zulks 
ook in afwijking van den krachtens artikel 3, 
lid 1 vastgestelden datum, voor zoover bij
zondere omstandigheden daartoe aanleiding 
geven. Zij kunnen, ieder voor zooveel hem 
betreft, met betrekking tot de toepassing en 
de uitvoering van dit besluit nadere regelen 
stellen. 

9. Dit besluit, ten aanzien waarvan de 
bevoegdheid, bedoeld _in artikel g, tweede lid, 
van het Besluit op den bij zonderen staat 
van beleg, niet kan worden uitgeoefend, 
treedt in werking met ingang van den dag, 
volgende op dien zijner afkondiging. 

Onze Ministers van Financiën en van 
Overzeesche Gebiedsdeelen ziin, ieder voor 
zoover hem aangaat, belast met de uitvoe
ring v an dit besluit, dat in Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 17den October 1945. 

WILHELMINA. 
De Ministet· van Financiën, P . LIEFTINCK. 

De Min, van justitie, KOLFSCHOTEN. 

De Min. v. Overz. Gebiedsd. , LOGEMANN. 

De Min. v. Buitenl. z.: E. N. VAN KLEFFENS. 

(Uitgeg.20 October z945). 
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z8 Octoj,er z945. BESLUIT tot nadere wij
ziging en aanvulling van het Bezoldi
gingsbesluit Burgerlijke Rijksambtena
ren 1934 (Staatsblad 1933, No. 783) . 

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

Binnenlandsche Zaken van 20 Juni 1945, 
Afd. Kabinet, No. 860, daartoe gemachtigd 
door den Raad van Ministers ; 

Gelet op artikel 63 van de Grondwet, op 
artikel x25, eerste lid, van de Ambte n a ren
wet 1929 en het Bezoldigingsbesluit Burger
lijke Rijksambtenaren 1934, sedert gewij
zigd; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 Juli 1945, No. 4); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 Augustus 1945, 
Afd. B.B. Kabinet, No. 2165; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
A. In bijlage A II van het Bezoldigings

besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1934, 
sedert gewijzigd, vervallen: 
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1e. onder het hoofd f 8100 vast de afdee
lingen: Departementen van Algemeen Be
stuur, Hooge Colleges van Staat, en onder 
de afdeeling Sociale Zaken de woorden: 
Rijksarbeidsbureau, Directeur-Generaal; 

ze. het hoofd f 9000 vast en hetgeen 
daaronder is vermeld; 

3e. het hoofd f 10,800 vast en hetgeen 
daaronder is vermeld; 

4e. het hoofd f z2,ooo vast en hetgeen 
daaronder is vermeld. 

B. In bijlage A II van voornoemd be
sluit wordt opgenomen na het hoofd f 8100 
vast en hetgeen daaronder is vermeld: 

f 12,000 vast. 
Departementen van Algemeen Bestuur. 

Directeur-Generaal, Chef der afd. Volksge- · 
zondheid ·bij het Departement van Sociale 
Zaken. 

Directeur-Generaal der Belastingen. 
Directeur-Generaal van den Landbouw. 
Directeur-Generaal van het Onderwijs. 
Directeur-Generaal van Handel en Nijver-

heid. 
Directeur van de Handelsaccoorden, plaats

vervanger van den Directeur-Generaal 
van Handel en Nijverheid. 

Gecommitteerde voor Indische Zaken bij 
het Departement van Overzeesche Ge
biedsdeelen. 

Secretaris-Generaal. 
Thesaurier-Generaal. 

Hooge Colleges van Staat. 
Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

Griffier. 
Sociale .Zaken. 

Arbeidsinspectie en Inspectie van den 
H avenE.rbeid. 

Directeur-Generaal. 
Rijksarbeidsbureau. 

Directeur-Generaal. 
f ló,000 vast. 

Blnnenlandsche Zaken. 
Binnenlandsch Bestuur. 

Commissaris der Koningin. 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie 

en Telefonie. 
Directeur-Generaal. 

Waterstaat. 
· Rijkswaterstaat. 

Directeur-Generaal. 
Dit besluit treeèit in werking met ingang 

van den tweeden dag na dien van zijn afkon
diging in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departe
menten van Algemeen B estuur, zijn, ieder 
voor zooveel hem betreft, belast met de uit
voering van dit Besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 18den October 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Binnenlandsche Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. 20 October z945.) 
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zB October z945. BESLUIT, houdende wij
ziging van, het Koninklijk besluit van 12 
April 1945, Staatsblad no. F 47, houden
de vaststelling van het Nood-Volkshuis-
vestingsbesluit. · 

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

Openbare Werken en Wederopbouw en van 
Financiën van 9 October 1945, no. 2490M/ 
MB, Afd. Ven van 12 October 1945, no. 147, 
Afdeeling Econ. en Soc. Zaken; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, het 
Nood-Volkshuisvestingsbesluit op enkele 
punten te wijzigen; 

Hebben goedgevonden en verstaan! 
te bepalen: 
Art. 1. Het tweede lid van art. 1 van vo

rengenoemd besluit wordt gelezen als volgt: 
,,Aan de vrijstelling, in het eerste lid be

doeld, wordt de voorwaarde verbonden, dat 
de op te richten noodwoning ten hoogste 
voor een, van geval tot geval, door burge
meester en wethouders te bepalen termijn, 
welke den duur van tien jaren niet mag over
schrijden, zal worden bewoond. Onze Minis
ter van Openbare Werken en Wederopbouw 
kan in bijzondere gevallen voortzetting van 
de bewoning toestaan. Het besluit hiertoe 
strekt telkens voor niet langer dan een jaar." 

2. In het eerste lid van art. 6 van ge
noemd besluit worden de woorden "zes maan
den" vervangen door: een jaar. 

3. Dit besluit treedt in werking op 16 Oc
tober 1945. 

Onze Ministers van Openbare Werken en 
Wederopbouw en van Financiën zijn ieder 
voor zooveel hem betreft belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 18den October 1945. 

W iLHELMINA. 
De Mimv. Openb. W. en W., J. A. RINGERS. 

De Minisi'3r van Financi~n, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 2 November z945.) 
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zB October z945. BESCHIKKING van 
den Minister van Financiën, houdende 
vaststelling van de Beschikking MolesL 
verzekeringsuitkeeringen 1945. 

De Minister van Financiën, 
Overwegende, dat het noodzakelijk is na

dere voorzieningen te treffen ter zake van 
de geldzuivering met name wat betreft uit
keeringen door onderlinge molestverzeke
ringsmaatschappijen, verschuldigd ter zake 
van schade aan roerende en onroerende goe
deren; 

Gelet op artikel 1 van het Machtigingsbe
sluit geldzuivering (Staatsblad F 133); 

Heeft goedgevonden te bepalen als volgt: 
Art. 1. Voor de toepassing van deze be

schikking te geven nadere regelen en voor-
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schriften wordt verstaan onder: Onder
linge molestverzekeringsmaatschappijen, alle 
maatschappijen, vereenigingen, stichtingen 
en instellingen, van welken aard of samen
stelling ook, die zich al dan niet uitsluitend 
ten doel stellen oorlogsschade op onderlin
gen grondslag, geheel of gedeeltelijk, te 
dekken. 

2. 1. Onderling molestverzekeringsmaat
schappijen zijn verplicht alle uitkeeringen, 
van welken aard ook, terzake van schade aan 
roerende en onroerende goederen, zoo noodig 
na daartoe van de De Nederlandsche Bank 
verkregen vergunning, te storten op een ten 
name van den betrokken verzekerde te ope
nen, geblokkeerde, rekening bij de Maat
schappij tot Financiering van het Nationaal 
Herstel N.V., zulks zod noodig in afwijking 
van de bepalingen der desbetreffende over-
eenkomsten. · 

2. Door deze stortingen zijn de onderlinge 
molestverzekeringsmaatschappijen rechtsgel
dig tegenover de betrokken verzekerden ge
kweten. 

3. Onder de uitkeeringen, _genoemd in het 
eerste lid, zijn niet begrepen uitkeeringen, 
verschuldigd op grond van een transportver
zekeringsovereenkomst. 

3. Tot het tijdstip dat de Maátschappij 
tot Financiering van het Nationaal Herstel 
N.V. zal zijn opgericht, dienen de stortingen, 
genoemd in artikel 2, te geschieden op de 
daartoe geopende, geblokkeerde, rekening 
van de Maatschappij tot Financiering van 
het Nation·aal Herstel N.V. ,,in oprichting" 
bii De Nederlandsche Bank te Amsterdam, 
onder de vermelding te wiens•behoeve en uit 
welken hoofde de desbetreffende storting 
plaats vindt. 
. 4. Uit of van de geblokkeerde rekeningen, 
genoemd in de artikelen 2 en 3, kan door de 
Maatschappij tot Financiering van het Na
tionaal Herstel N.V., zulks in afwijking van 
het bepaalde in artikel 18 van de Beschik
king Deblokkeering 1945 (Staatsblad F 196), 
uitbetaling of overschrijving van daarop ge
storte uitkeeringen geschieden, mits door den 
betrokken verzekerde is voldaan aan de voor
waarden welke de Maatschappij tot Finan
ciering van het Nationaal Herstel N.V. met 
betrekking tot de besteding daarvan zal kun
nen stellen, overeenkomstig door den Minis
ter van Financiën te geven regelen. 

5. De Minister van Financiën behoudt 
zich voor ter uitvoering van deze beschik
king nadere voorzieningen te treffen. 

6. Deze beschikking wordt aangehaald 
als : Beschikking Mofestverzekeringsuitkee
ringen 1945. 

7. Deze Beschikking; die in het Staats-
blad wordt geplaatst, treedt in werking met 
ingang van 22 October 1945. 

's-Gravenhage, den 18den October 1945. 
De Minister van Finandën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 20 October z945). 
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z6 October z94,;. BESLUIT, houdende we
derom-inwerkingstelling van het Crisis
Suikerbesluit z933 en wijziging van den 
naam van dat besluit in Suikerbesluit 
Voedselvoorziening 1933. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voqi-dracht van 

Onze Ministers van Landbouw, Visscherij en 
Voedselvoorziening en van Financiën van 3 
September 1945, No. 5372, Rijksbureau voor 
de Voedselvoorziening in Oorlogstijd, afdee
ling Algemeene Zaken; 

Overwegende, dat het wenschelijk moet 
worden geacht de verlenging van het Crisis
Suikerbesluit 1933, die door de "Verordening 
Unificatie van Wetgeving" van het Militair 
Gezag buiten werking is gesteld, wederom 
·in werking te stellen, het besluit verder voor 
den duur van een jaar te verlengen en zijn 
naam te wijzigen; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
n September 1945, No. 10); 

Gezien het nader rapport van onze voor
noemde Ministers van 9 October 1945, No. 
6927 I, Rijksbureau voor de Voedselvoorzie
ning in Oorlogstijd, afdeeling Algemeene 
Zaken; 

Gelet op de artikelen 9, II en 14 van de 
Landbouw-Crisiswet 1933 en het Voedsel
voorzieningsbesluit; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Te rekenen van 8 Juni 1945 wordt 

het Besluit van 8 September 1944 (Neder
landsche Staatscourant II September 1944, 
No. 176) geacht wederom in werking te zjjn 
getreden. 

2. Artikel 2 lid 1 van het Crisis-Suiker
besluit 1933 wordt gewijzigd in dier voege, 
dat in plaats van "den eersten September 
1945" wordt gelezen "den eersten Septem
ber 1946". 

3. Artikel 10 van het "Crisis-Suikerbe
sluit 1933" wordt gewijzigd in dier voege, 
dat het wordt gelezen als volgt: ,,Dit besluit 
kan worden aangehaald onder den titel: 
,,Suikerbesluit Voedselvoorziening 1933"." 

4. Overal waar sprake is van "Crisis-Sui
kerbesluit 1933" wordt voortaan "Suikerbe
sluit Voedselvoorziening 1933" gelezen. 

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

6. Onze Ministers van Landbouw, Vis
scherij en Voedselvoorziening en van Finan
ciën zijn belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

's-Gravenhage, den 19den October 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. v. L., V. en Voedselv. a.i., H. Vos. 
De Minister van Financiën, P . LIEFTINCK. 

(Uitgeg. z9 November z945). 
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z9 October z945. BESLUIT, tot vaststel
ling van maatregelen ter voorkoming 
van gevaar, voortvloeiende uit het voor 
andere doeleinden bezigen van druk
vaten, welke als motorgasdrukvat dienst 
hebben gedaan. 

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

Sociale Zaken van 17 September 1945, n°. 
274, afdeeling Arbeid I; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 October 1945, n °. 25); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 October 1945, n °. 
573, afdeeling Arbeid I ; 

Hebben goedgevonden en verstaan de na
volgende bepalingen vast te stellen. 

Art. 1. r. Het is verboden, drukvaten, 
welke dienst hebben gedaan tot het bewaren 
of vervoeren van gassen voor het drijven 
van motoren, zonder toestemming van of 
vanwege den Hoofdingenieur-Directeur voor 
het Stoomwezen met andere gassen te vullen 
of te doen vullen of voor het bewaren of 
vervoeren van andere gassen te bezigen of te 
doen bezigen. 

2. Hetzelfde geldt met betrekking tot 
· drukvaten, ten aanzien waarvan de Hoofd

ingenieur-Directeur heeft verklaard, dat bij 
hem een vermoeden bestaat, dat zij dienst 
hebben gedaan tot het bewaren of vervoeren 
van gassen voor het drijven van motoren. 

3.• Aan een toestemming kunnen voor
waarden worden verbonden. Ook kan zij voor 
een bepaalden tijd worden verleend. 

2. Het is verboden de in den wand van 
drukvaten ingeslagen merkteekens te verwij
deren of te doen verwijderen. 

3. Zij, die in het bezit zijn of komen van 
drukvaten, die niet zijn voorzien van merk
teekens, welke de vroeger aan die drukvaten 
gegeven bestemming duidelijk en betrouw
baar weergeve~, zijn verplicht aan den 
Hoofdingenieur-Directeur voor het Stoom.. 
wezen hiervan onverwijld mededeeling te 
doen, met vermelding van de grootte van de 
uitwendige middellijn, de totale lengte en 
den gebruiksdruk dezer drukvaten, alsmede 
de soort van het gas, waarmede zij bestemd 
zijn te worden gevuld, en de plaats, waar zij 
zich bevinden. 

4. De houder van een inrichting tot het 
vullen van drukvaten, dienende voor het ver
voeren van gassen, is verplicht aanteekening 
te doen houden van het eigendomsmerk en 
het volgnummer van elk ter vulling aange
boden drukvat en den datum, waarop het 
gevuld werd. Deze aanteekeningen moeten te 
allen tijde voor de in artikel 6 bedoelde amb
tenaren ter inzage worden gehouden. 

5. r. Overtreding van het bepaalde bij of 
krachtens dit besluit wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste zes maanden of 
geldboete van ten hoogste duizend gulden. 

2. Indien een bij dit besluit strafbaar ge
steld feit wordt begaan door of vanwege een 
rechtspersoon, wordt de strafvervolging inge
steld en de straf uitges?roken tegen de leden 
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van het bestuur. Geen straf wordt uitgespro
ken tegen den bestuurder, van wien blijkt, 
dat het strafbare feit buiten zijn toedoen is 
gepleegd. 

6, Met het opsporen van de in dit besluit 
strafbaar gesteld feiten zijn, behalve de in 
artikel 141 van het Wetboek van Strafvor
dering aangewezen ambtenaren, belast de 
ambtenaren van rijks- en gemeentepolitie en 
de ambtenaren, belast met het toezicht op 
stoomtoestellen. Zij hebben toegang tot alle 
plaatsen, waarvan redelijkerwijze vermoed 
kan worden, dat zich aldaar drukvaten be
vinden. 

7. De bij dit besluit strafbaar gestelde 
feiten worden beschouwd als overtredingen. 

8, Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien zijner 
afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 19den October 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Soc. Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. 9 Nov. z945.) 
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Z.9 October z945. BESLUIT, houdende ver
leening van de garantie van het Ko
ninkrijk der Nederlanden voor een door 
de Bank voor Nederlandsch-Indië, N . V. 
te Pàramaribo te sluiten dollarleening. 

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

Overzeesche Gebiedsdeelen a. i. en van Fi
nanciën van 13 September 1945, 2de Afdee
ling no. 7; 

Overwegende, 
dat voor een door de Bank voor Neder

landsch-Indië, N. V. te Paramaribo bij de 
Export-Import Bank te Washington te slui
ten leening van $ 100,000,000 voorwaarde is, 
dat Nederlandsch-Indië en Nederland voor 
dit crediet garant zullen zijn; 

dat voor de nakoming van de verplichtin
gen van de Bank voor Nederlandsch-Indië 
voornoemd, Nederlandsch-Indië reeds garant 
is krachtens beschikking van Onzen Minister 
van Overzeesche 0-ebiedsdeelen van 17 Juli 
1944, No. 965/T-4-2., te dier zake de rechten 
uitoefenend van den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch-Indië; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 October 1945, no. 13); · 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 12 October 1945, 2de 
Afdeeling, no. 2; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Onze Minister van Financiën 

wordt gemachtigd de garantie van het Ko
ninkrijk der Nederlanden te verleenen voor 
de nakoming van de verplichtingen van de 
Bank voor Nederlandsch-Indië, N.V. te Pa
ramaribo, voortvloeiend uit een door haar bij 
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de Export-Import Bank te Washington te 
sluiten leening van $ 100,000,000 rentende 
.'!½ % 's jaars en aflosbaar in 30 halfjaar
lijksche termijnen, aanvangende 15 Juni 
1951. 

2. Dit besluit, ten aanzien waarvan de 
bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede lid, 
van het besluit op den bijzonderen staat van 
beleg, niet *an worden uitgeoefend, treedt in 
werking met ingang van den dag zijner af
kondiging. 

Onze Ministers van Overzeesche Gebieds
deelen en van Financiën zijn, ieder voor zoo
ver hem betreft, belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

's-Gravenhage, den 19den October 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Overz. Gebiedsd., LOGEMANN. 

De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 30 Oct. z945.) 
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z9 October z945. BESCHIKKING van 
den Minister van Financiën, houdende 
vaststelling van de Vierde Aanvullings
beschikking Deblokkeering 1945. 

De Minister van Financiën, 
Overwegende, dat het noodzakelijk is na

dere voorzieningen te treffen ter zake van 
de geldzuivering; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 3 
Augustus 1945, houdende vaststelling van het 
Machtigingsbesluit Geldzuivering (Staate
blad no. F 133); 

Heeft goedgevonden te beoalen als volgt: 
Art. 1. 1. Bedrijven., diensten en licha

men, als bedoeld in artikel 2 van de Eerste 
Aanvullingsbeschikking Deblokkeering 1945, 
zijn bevoegd ten bate van degenen die aan 
hen gelden hebben toevertrouwd, dan wel bij 
hen een rekening of rekening-courant-ver
houding te onderhouden, overschrijvingen te 
verrichten of betalingen te doen, op den voet 
van de voorschriften der Beschikking De
blokkeering 1945, van de uitgevaardigde of 
uit te vaardigen Aanvullings- en Uitvoe
ringsbeschikkingen Deblokkeering 1945 en 
van de door De Nederlandsche Bank op 
grond van de Beschikking Deblokkeering: 
1945 verleende of te verleenen algemeene 
vergunningen, zulks onder inachtneming van 
de voorwaarden gesteld in het derde lid. 

2. Bedrijven, diensten en lichamen, als 
bedoeld in artikel 2 van de Eerste Aanvul
lingsbeschikking Deblokkeering 1945, zijn 
bevoegd aan het lid van de bedrijfsgroepen 
Effectenhandel, Handelsbanken, Landbouw
credietbanken of Spaarbanken, in welks boe
ken te hunnen behoeve een rekening is ge
opend, opdracht te verstrekken ten laste van 
de bedoelde rekening tot het verrichten van 
de uitbetalingen en overschrijvingen die op 
den voet van het bepaalde in het eerste lid 
zijn toegelaten. 

3. Indien de vrije rekening van de be
drijven, diensten en lichamen, als bedoeld in 
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artikH 2 van de Eerste Aanvullingsbeschik
king Deblokkeering 1945, onvoldoende te
goed aanwijst tot het verrichten van de uit
betalingen, die zijn toegelaten op den voet 
van het bepaalde in het eerste lid, alsmede 
indien de vrije en de girale rekening van de 
bedoelde bedrijven, diensten en lichamen on
voldoende tegoed aanwijzen tot het verrich
ten van de overschrijvingen, die zijn toege
laten op den voet van het bepaalde in het 
eerste lid, wordt vrijstelling verleend van 
het verbod, gesteld in de Beschikking De
blokkeering 1g45, artikel s, tweede lid, res
pectievelijk artikel 7, eerste lid mits de re
keninghouder de schriftelijke verklaring af
legt, dat de te verrichten uitbetalingen en/of 
overschrijvingen zijn toegelaten op den voet 
van het bepaalde in het eerste lid, en dat hij 
niet op andere wijze over vrij, respectievelijk 
giraal tegoed beschikt, waaruit die uitbeta
lingen en/of overschrijvingen kunnen worden 
verricht. 

4. Het afleggen van een valsche verkla
ring, als bedoeld in het derde lid, wordt aan-
gemerkt als misdrijf. · 

2, Als vrije rekeningen, in den zin van de 
Beschikking Deblokkeering 1945, artikel 1, 
eerste lid, sub d, worden aangemerkt de reke
ningen van comptabelen van waterschappen, 
veenschappen en veenpolders, als zoodanig. 

3. Deze beschikking, die kan worden aan
gehaald als: Vierde Aanvullingsbeschikking 
Deblokkeering 1945, zal in het Staatsblad 
worden geplaatst en treedt in werking op 
den dag, volgende op dien harer afkondiging. 

's-Gravenhage, den 19den October 1945. 
De Mitiister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 20 October z945.) 
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20 October z945. BESLUIT, houdende 
w1Jz1gmg van de Comptabiliteitswet 
(Staatsblad 1927, no. 259). 

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

Financiën, voor Algemeene Oorlogvoering 
van het Koninkrijk, van Buitenlandsche Za
ken, van Oorlog, van Marine, van Overzee
sche Gebiedsdeelen, van Binnenlandsche Za
ken, van Justitie, van Handel en Nijverheid, 
van Landbouw, Visscherij en Voedselvoor
ziening, van _Scheepvaart, van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, van Sociale Za
ken, van Openbare Werken, van Verkeer en 
Energie en van Onzen Minister zonder Por
tefeuille, d.d. 27 Augustus 1945, No. 153, 
il.fdeeling Begrootingszaken; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is na
dere voorzieningen te treffen in verband met 
de intrekking krachtens het Besluit Bezet
tingsmaatregelen, van het besluit van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Financiën van 25 Januari 1943, betref
fende de nadere regeling van het toezicht op 
de inkomsten en uitgaven des Rijks, en 
voorts eenige andere wijzigingen in de Comp
tabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259) aan 
te brengen; 
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Den Raad van State gehoord (advies van 
2 October 1945, no. 26); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 16 October 1945, no. 
195, Generale Thesaurie, afdeeling Begroo
tingszaken; 
- Hebben goedgevonden en verstaan: 

Art. 1. In de Comptabiliteitswet (Staats
blad 1927, no. 25g) worden de volgende wij
zigingen aangebracht: 

in artikel 2, tweede lid, wordt in plaats 
van: ,,Titel B: Kapitaaldienst" gelezen: Ti
tel B: Buitengewone dienst; 

in artikel 2, derde lid, wordt in plaats van: 
"kapitaaldienst" gelezen: buitengewónen 
dienst; 

artikel 6, tweede lid, vervalt; 
in artikel 8, eerste lid, wordt in plaats van 

,,Titel B: Kapitaaldienst" gelezen: Titel B: 
Buitengewone dienst; 

in artikel n, vijfde lid, wordt in plaats 
van: ,,gescheiden in gewonen- en kapitaal
dienst" gelezen: gescheiden in gewonen en 
buitengewonen dienst; 

in artikel 36, tweede lid, onder b, verval
len de woorden: ,,en geen maatregelen zijn 
of worden getroffen om met spoed in het 
ontbrekende te voorzien"; 

in artikel 36 wordt het derde lid 'als volgt 
gelezen: 

Wordt de kredietopening na de in het vo
rig lid onder b bedoelde weigering deson
danks door den betrokken Minister verlangd, 
dan roept deze de beslissing van den Raad 
van Ministers in. Wordt de kredietopening 
na de in het vorig lid onder d bedoelde wei
gering desondanks door den betrokken Mi
nister verlangd, dan roept de Minister van 
Financiën, indien deze zijn bezwaren hand
haaft, de beslissing van den Raad van Mi
nisters in.; 

in artikel 86a wordt telkens in plaats van: 
"kapitaaldienst" gelezen: buitengewone 
dienst. 

2, 1. De Hoofden van de Afdeelingen 
Comptabiliteit bij de Departementen van 
Algemeen Bestuur worden door Ons be
noemd, geschorst en ontslagen op door On
zen Minister, Hoofd van het betrokken De
partement van Algemeen Bestuur na overleg 
met Onzen Minister van Financiën gedane 
voordracht. 

2. De Hoofden van de afdeelingen Comp
tabiliteit bij de Departementen van Alge
meen Bestuur zijn terzake van het in acht
nemen van de in de begrooting voor het fi
nancieel beheer gestelde grenzen verantwoor
ding schuldig, zoowel aan Onzen Minister 
van Financiën als aan Onzen Minister, Hoofd 
van het betrokken Departement van Alge
meen Bestuur. 

3. De Raad van Ministers regelt de po
sitie van de afdeelingen Comptabiliteit ten 
opzichte van de andere afdeelingen der De
partementen en stelt voor de Hoofden van 
de afdeelingen Comptabiliteit een instructie 
vast. 

4. In geval van afwezigheid of ontsten
tenis worden de Hoofden van de afdeelingen 
Comptabiliteit vervangen op de wijze door 
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Onzen Minister, Hoofd van het betrokkc;n 
Departement van Algemeen Bestuur, na 
overleg met Onzen Minister van Financiën te 
bepalen. 

3. Alle ambtenaren en beambten, werk
zaam in bureelen van openbaren dienst en 
alle comptabelen zijn gehouden de inlichtin
gen te verstrekken, welke door Onzen Mi
nister van Financiën aan te wijzen ambtena
ren voor de uitoefening van de hun opge
dragen taak noodig achten. 

4. Dit besluit wordt geacht in werking te 
zijn getreden op den dag waarop het besluit 
van den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Financiën van 25 Januari 1943, 
betreffende de nadere regeling van het toe
zicht op de inkomsten en uitgaven des Rijks, 
krachtens artikel 17 van het Besluit Bezet
tingsmaatregelen buiten werking is getreden, 
met dien verstande, dat de bepalingen no
pens den Buitengewonen dienst, alsmede de 
intrekking van artikel 6, tweede lid van de 
Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 
259), voor het eerst toepassing vinden ten 
aanzien van de begrooting voor het dienst
jaar IQ4.~-

0nze Ministers, Hoofden van de Departe
menten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder 
voor zoo\reel hem betreft, belast met de uit
voering van dit Besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst, en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 2osten October 1945. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. voor Algem. OorloRvoering van het 
Koninkrijk, W. SCHERMERHORN. 

De Min. v. Buiten!. Z., E. N. VAN KLEFFENS. 

De Min. van Oorlog, J. MEYNEN. 

De Min. van Marine, J. M. DE Boov. 
De Min. v. Overz. Gebiedsd., LOGEMANN. 

De Min. van Binnenlandsche Zaken, BEEL. 

De Min. van justitie, KOLFSCHOTEN. 

De Min. v. Handel en Nijverheid, H. Vos. 
De Min. v. L., V . en Voedselv. a.i., H . Vos. 
De Min. van Scheepv. aJ, DE Boov. 
De Min. v. o., K. en W., VAN DER LEEUW. 

De Min. van Soc.· Zaken, W. DREES. 

De Min. v. Openb. Werken, J. A. RINGERS. 

De Min. van Verk. en E., TH. VAN SCHAIK. 

De Min. zonder Portel., J. H. VAN ROVEN. 

(Uitgeg. 9 October z945). 
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26 October z945. WET, houdende regelen 
omtrent de voorloopige Staten-Gene
raal. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, 

saluut! doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat ingevolge Ons Besluit Tijdelijke Staten-
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Generaal (Stbl. 1945, n °. 131) zoo spoedig 
mogelijk bij de wet regelen moeten worden 
gesteld omtrent de voor!oopige Staten-Gene
raal; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten
Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Art. 1. 1. Met afwijking van het bepaal
de in de artikelen 83, eersten zin, 84, lid 1, 
tweede zinsnede, 85, lid 2, 88, lid 1, en 94, 
eersten en voorlaatsten zin, van de Grnnd
wet zijn, te rekenen van den vijfden dag na
dat de benoemingen, bedoeld in artikel 2, 
lid-2, hebben plaats gevonden en tot het tijd
stip van openbaarmaking der besluiten, 
waarbij de uitslagen der verkiezing van de 
leden, op de bij en krachtens de Grondwet 
voorgeschreven wijze verkozen, zijn vastge
stèld, de Staten-Generaal samengesteld op 
de wijze, als in deze wet aangegeven. 

2. De in het vorig lid bedoelde Staten
Generaal worden aangeduid als "voorloopige 
Staten-Generaal". 

2. 1. Zij, die ingevolge artikel 3, leden r 
en 2, van het Besluit Tijdelijke Staten-Gene
raal (Stbl. 1945, n°. 131) op het tijdstip van 
het in werking treden van deze wet deel uit
maken van de tijdelijke Staten-Generaal, 
zijn van rechtswege lid van de voorloopige 
Staten-Generaal, tenzij van hen binnen vier 
dagen na den dag van inwerkingtreding van 
deze wet een bericht van niet-aanvaarding 
der betrekking bij den voorzitter der com
missie, bedoeld in artikel 3, is binnenge
komen. 

2. In de vervulling van de overblijvende 
plaatsen wordt op een door Ons te bepalen 
datum voorzien door benoeming van leden 
door de commissie, bedoeld in artikel 3. 

3. Voor de benoeming van leden, over
eenkomstig het vorig lid, dient de Nationale 
Adviescommissie binnen acht dagen, nadat 
zij daartoe door den voorzitter van de com
missie, bedoeld in artikel .,, is uitgenoodigd, 
voor elke te vervullen plaats een alphabe
tisch gerangschikte aanbeveling in van twee 
candidaten. De personen, bedoelc!., in artikel 
.~. lid r, onder d, kunnen niet als candidaat 
worden aanbevolen. 

4. Bij de benoemingen en het samenstel
len van de aanbevelingen wordt er naar ge
streefd, dat in de voorloopige Staten-Gene
raal de verschillende belangrijke staatkun
dige stroomingen zooveel mogelijk tot haar 
recht komen en dat de voorloopige Staten
Generaal ook uit een oogpunt van regionale 
geleding des lands op zoo breed mogelijke 
basis zijn samengesteld. '\ 

5. De commissie, bedoeld in artikel 3, 
geeft op den dag der benoemingen telegra
fisch kennis van deze benoemingen aan de 
benoemden. Indien binnen vier dagen na 
dagteekening van het telegram geen bericht 
van aanvaarding bij haar is binnengekomen, 
vervalt de benoeming en wordt in de ver
vulling van de betrokken plaats opnieuw 
door benoeming voorzien, met overeen
komstige toepassing van de leden 3 en 4. De 
commissie doet van een tijdig ontvangen be-
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richt van aanvaarding mededeeling aan den 
griffier van de betrokken Kamer. 

6. In de vervulling van later openvallen
de plaatsen wordt voorzien door benoeming 
met overeenkomstige toepassing van de leden 
3 tot en met 5, met dien verstande, dat de 
betrokken Kamer de aanbevelingen indient. 

3. x. De benoemingscommissie bestaat 
uit: 

a. den vice-president van den Raad van 
State of, bij verhindering of ontstentenis, een 
door den Raad uit zijn midden aan te wijzen 
lid, tevens voorzitter van de commissie; 

b. twee door de Eerste K11mer der tijde- ' 
lijke Staten-Generaal aangewezen personen, 
die deel uitmaken van die Kamer; 

c. drie door de Tweede Kamer è!er Sta
ten-Generaal aangewezen personen, die deel 
uitmaken van die Kamer; , 

d. vijf door de Nationale Adviescommis
sie aangewezen personen; 

e . een secretaris, benoemd door den voor
zitter der commissie. 

2. De secretaris heeft in de commissie 1 

geen stem. 
3. De commissie stelt een reglement vast 

omtrent haar werkwijze. 
4. In de vervulling van openvallende 

plaatsen in de benoemingscommissie wordt 
voorzien op de wijze, waarop de leden dier 
commissie worden aangewezen, met dien ver_ 
stande, dat met ingang van den dag, waarop 
de voorloopige Staten-Generaal overeen
komstig artikel 1, lid 1, zijn samengesteld, de 
aanwijzing, voor wat betreft de plaatsen, be
doeld in lid 1, onder b en c, geschiedt door 
de Eerste, onderscheidenlijk Tweede Kamer 
der voorloopige Staten-Generaal, uit de le
den van de betrokken Kamer. 

4, Wij geven, den Raad van State ge
hoord, voor zoover noodig, nadere voor
schriften ter uitvoering van deze wet. 

5, Met afwijking van het bepaalde in ar
tikel 103, lid 2, van de Grondwet, wordt ten 
spoedigste de gewone zitting van de voor
loopige Staten-Generaal geopend. 

6, 1. Deze wet kan worden aangehaald 
als "Wet Voorloopige Staten-Generaal" en 
treedt in werking met ingang van den twee
den dag na dien harer afkondiging. Zij is te
vens verbindend voor Nederlandsch-Indië, 
Suriname en Curaçao. 

2. Met ingang van den vijfden dag, nadat 
de benoemingen, bedoeld in artikel 2, lid 2, 
hebb~n plaats gevonden, houden de tijdelijke 
Staten-Generaal op te bestaan. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staats
blad zal worden geplaatst, en dat alle Mi
nisterieele Departementen, Autoriteiten, 
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, 
&an de nauwkeurige uitvoering de hand zul
len houden. 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 26sten 
October 1945. 

WILHELMINA. 

De Voorzitter van d,;.n Raad van Ministers, 
tevens belast met de alg.oorlogvoering v.h. 

Koninkrijk, W. SCHERMERHORN. 
De Min. van Binnen!andsche Zaken, BEEL. 

L. & S. 1945 
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De Min. v. Buiten!. Z., E. N. VAN KLEFFENS. 
De Min. van Justitie, KoLFSCHOTEN. 
De Min. v. 0., K. en W., VAN DER LEEUW. 
De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 
De Min. van Oorlog, J. MEYNEN. 
De Min. van Marine, J. M. DE BOOY. 
De Min. v . Openb. W. en W., J. A. RINGERS. 
De Min. v. Verk. en Energie, TH. V. SCHAIK. 
n'e Min. v. Handel en Nijverheid, H. Vos. 
De Min. van Scheepv. a.i., DE BooY. 
De Min. v. L., V. en Voedselv. a.i., H . Vos. 
De Min. van Soc. Zaken, W. DREES. 
De Min. v. Overz. Gebiedsd., LoGEMANN. 
De Min. zonder Portel., J. H . VAN ROYEN. 

(Uitgeg. a7 October z945). 
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26 October z945. BESLUIT, houdende n,a
dere · regelen aangaande de zuivering 
der rechterlijke macht. 

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

Justitie van den 10 October 1945, 6e Afdee-
ling, No. no8; 1 

Overwegende, dat nadere regelen dienen te 
worden gesteld aangaande de ten aanzien 
v,an de rechterlijke macht te treffen zuive
ringsmaatregelen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 16den October 1945, No. 22); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 23sten October 
1945, 6e Afdeeling, No. nn; 

Hebbep. goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Dit besluit verstaat onder de leden 

van de rechterlijke macht: de leden met 
rechtspraak belast, en den procureur-gene
raal bij den Hoogen Raad der Nederlanden, 
die zijn benoemd vóór 10 Mei 1940. 

2. 1. De leden der rechterlijke macht 
worden ontslagen, indien zij: 

van ontrouw aan de zaak van Ons Ko
ninkrijk of aan Ons hebben doen blijken; 

door gedragingen of uitlatingen blijk heb
ben gegeven van een nationaal-socialistische 
geestesgesteldheid; of 

bij de vervulling van hun taak tijdens de 
bezetting in ernstige mate op voor de Ne
derlandsche rechtsbedeeling schadelijke wijze 
zijn te kort geschoten. 

2. In afwachting van een beslissing om
trent de noodzake lijkheid,. van ont~lag kan 
den betrokkene zonder opgaaf van redenen 
worden aangezegd de uitoefening van zijn 
ambt te staken, en kan hij, zoo noodig, wor
den geschorst. 

3, 1. De in artikel 2, lid 1, genoemde 
maatregel wordt genomen door het Hooge 
College voor de Rechterlijke Macht?. Het 
ontslag kan worden verleend met ingang van 
een datum, liggende vóór dien der beslissing. 

2. , De aanzegging en de schorsing, bedoeld 
in artikel 2, tweede lid, geschieden door On
zen Minister van Justitie. ' 

14 
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3. De maatregelen, bedoeld in het vorige 
lid, kunnen te allen tijde door het Hooge 
College voor de Rechterlijke Macht worden 
opgeheven; zoodanige opheffing sluit niet uit 
een behandeling der zaak ten principale. Zij 
verliezen hunne kracht door een beslissing 
ten principale. 

4, 1. De aanzegging, bedoeld in artikel 
2, lid 2, sluit in aanzegging tot staking van 
alle andere door den betrokkene bekleede 
openbare functies. Zij is niet van invloed op 
aan het rechterlijk ambt of aan de andere 
functies verbonden inkomsten en voordeelen. 

2. De eerste zin van het vorige lid is van 
overeenkomstige toepassing op de schorsing. 
Schorsing heeft verlies van alle aan de func
tie verbonden inkomsten en voordeel.s:n ten 
gevolge. Bij opheffing van de schórsing, an
ders dan als gevolg van op grond van dit be
sluit verleend o~tslag, worden de sinds den 
aanvang van de schorsing niet uitbetaalde 
inkomsten alsnog uitgekeerd. Onze Minister 
van Justitie kan in daarvoor in aanmerking 
komende gevallen te allen tijde bepalen, dat 
ten behoeve van de geschorsten en hun ge\in_ 
nen. voorloopig wekelijks een bedrag voor 
hun noodzakelijk levensonderhoud zal wor.: 
den uitgekeerd, alsmede dat de geschorste 
tijdens de schorsing in het genot blijft van 
zekere voordeelen onder nader te stellen 
voorwaarden. 

3. Bij het ontslag kan worden bepaald, 
dat alle rechten op dadelijk of uitgesteld 
pensioen en alle andere rechten, welke de op 
grond van dit besluit ontslagenen krachtens 
wettelijk voorschrift zouden kunnen doen 
gelde11, alsmede alle andere rechten, welke de 
nagelaten betrekkingen van de ontslagenen 
krachtens wettelijk voorschrift zouden kun
nen doen gelden, vervallen. Wij behouden Ons 
voor in geval van toepassing van den vorigen 
zin nadere regelen te stellen met betrekking 
tot de toekenning van rechten in plaats van 
die, welke zijn vervallen, met betrekking tot 
het behoud van reeds toegekend pensioen, 
wachtgeld of nonactiviteitswedde, alsmede 
tot de toekenning van onderstand aan de ge
zinnen of de nagelaten betrekkingen van de 
ontslagenen. In afwachting van deze nadere 
regelen of van de toekenning van pensioen, 
wachtgeld, noriactiviteitswedde of onder- 
stand is de laatste zin van het vorige lid van 
overeenkomstige toepassing. De rechtsge vol
gen, verbonden aan èen beëindiging der 
dienstbetrekking door een ontslag van den 
betrokkene krachtens dit besluit worden ver
vangen door de aan dit ontslag verbonden 
rechtsgevolgen, voor zoover deze met eerst
genoemde rechtsgevolgen onvereenigbaar 
zijn. 

5. Het Hooge College voor de Rechter
lijke Macht kan op verzoek van een belang
hebbende of ambtshalve beslissen, dat een 
aanzegging tot staking of een schbrsing, wel
ke heeft plaatsgevonden krachtens het Zui
veringsbesluit of krachtens dit besluit, ten 
onrechte is geschied, pf wel heeft plaats ge
vonden op gronden welke na onderzoek on
_iuist zijn gebleken. Het Hooge College kan 
beoalen, dat zijn beslissing in de Nederland-
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sche Staatscourant zal worden openbaar ge-
maakt. ,,-

6. Het Hooge College voor de Rechter
lijke Macht kan, indien hetzelve dit raad
zaam acht, aan Ons adviseeren, een lid der 
rechterlijke macht lniet in hoogeren rang te 
benoemen, of een hd der rechterlijke macht, 
dat krachtens dit besluit is ontslagen, in an
deren rang te benoemen. Het Hooge College 
brengt desgeraden tevens aan Ons advies uit 
omtrent de vraag of ten aanzien van de fi 
nancieele gevolgen van een door hetzelve 
verleend ontslag een regeling ware te treffen. 

7, De leden en de secretaris van het Hoo
ge College voor de Rechterlijke Macht wor
den door Ons benoemd; een der leden wordt 
door Ons tot president benoemd. De presi
dent en de leden kunnen niet worden ontsla
gen dan op eigen verzoek. 

8, x. In het ressort van ieder gerechtshof 
is een Rechterlijke Zuiveringsraad. De leden 
van den raad worden door Ons benoemd, be
houdens het bepaalde in artikel 15; zij wor
den door Ons ontslagen. 

2. De Zuiveringsraden stellen omtrent de 
leden van de ~echterlijke macht , behoorende 
tot het gerechtshof, de arrondissements
rechtbanken en de kantongerechten, in wier 
ressort zij werkzaam zijn, ieder onderzoek in, 
dat zij met het oog op de uitvoering van dit 
besluit wenschelijk achten, en doen aan On
zen Minister van Justitie en aan het Hooge 
Coli ge voor de Rechterliike Macht ieder 
voorstel, dat zij geraden oordeelen. Zij voe
ren de opdrachten uit, hun door Onzen Mi
nister of het Hooge College ve1strekt. 

9. x. Het Hooge College voor de Rech
terlijke Macht stelt' een onderzoek in op 
voorstel van een Rechterlijken Zuiverings
raad, van Onzen Minister van Justitie of 
ambtshalve. Het kan aan een zijner leden 
opdragen als commissaris het onderzoek 
voor te bereiden. 

2. H ij, te wiens aanzien het onderzoek 
wordt ingesteld, wordt ten minste veertien 
dagen te vbren bij gesloten brief opgeroepen, 
teneinde te worden gehoord. De bezorging 
van den brief vindt plaats bij deurwaarders
exploit. 
· 3. Het, College besluit met vijf leden, in 

tegenwoordigheid van dên secretaris. 
4. Het lid, dat als commissaris het onde1 

zoek heeft voorbereid, neemt aan de behan
deling ·geen deel. 

5. De uitspraak houdende ontslag ge- · 
schiedt in het openbaar. Zij houdt de gron
den in, waarop zij rust. 

10. 1 . Het Hooge, College voor de Rech
terlijke Macht en de Rechterlijke Zuiverings
raden kunnen getuigen hooren. De oproe
ping geschiedt door den Procureur-Generaal 
bij het Gerechtshof. De getuigen zijn na de 
oproeping verplicht te verschijnen. Na het 
verstrijken van' den bij de oproeping gestel
den termijn, kan de Procureur-Generaal de 
openbare macht gelasten, den · getuige voor 
het College of den Raad te brengen. 

2 . De getuigen moeten volgens de wijze 
hunner godsdienstige gezindheid zweren of 
beloven, dat zij de waarheid zullen zeggen. 
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Zij zijn verplicht, getuigenis af te leggen, 
voor zoover zij niet uit hoofde van hun stand, 
beroep of wettige betrekking tot geheim
houding van het gevraagde verplicht zijn en 
de wetenschap daarvan aan hen als zoodanig 
is toevertrouwd. 

11. Indien het Hooge College voor de 
Rechterlijke Macht oordeelt, dat stukken 
voor de behandeling van een zaak bij den 
gewonen of bijzonderen rechter of een tri
bunaal van belang kunnen zijn, doet het
zelve deze toekomen aan· Onzen Minister 
van Justitie. 

12. 1. De bevoegdheid tot zuivering van 
de leden der rechterlijke macht, door het mi
litair gezag of door andere autoriteiten an
ders dan op grond van dit besluit uitge
oefend, vervalt. 

2. De genomen maatregelen blijven in 
stand. Ten aanzien van die, bedoeld in de 
artikelen 2 en 3 van het Zuiveringsbesluit, 
vindt artikel :i, derde lid, toepassing. 
' 13. De leden en de secretaris van het 
Hooge College voor de Rechterlijke Macht, 
alsmede de leden van de Rechterlijke Zuive
ringsraden genieten vergoeding voor reis- en 
verblijfkosten volgens het Reisbesluit 1916, 
naar het tarief, voor de eerste, onderschei
denlijk voor de tweede ~lasse bepaald. 

14. 1. Dit besluit, ten aanzien waarvan 
de bev~egdheid, bedoeld in artikel 9, tweede 
lid, van het Besluit op den bijzonderen staat 
van beleg niet kan worden uitgeoefend, 
treedt in werking met ingang van den derden 
dag na dien zijner afkondiging. 

2. Het kan worden aangehaald als Zui
veringsbesluit Rechterlijke Macht. 

3. Indien in andere besluiten naar het 
Zuiveringsbesluit wordt yerwezen, wordt de 
verwijzing geacht mede op dit besluit betrek
king te hebben. 

15. De door het Militair Gezag ingestel
de Zuiverings Advies Commissies voor de 
Rechterlijke Macht worden, ieder voor het 
ressort van het Gerechtshof, waarvoor zij is 
ingesteld, gewijzigd in en belast met de taak 
van de Rechterlijke Zuiveringsraden, bedoeld 
in artikel 8. · 

16. Zoodra het Hooge College voor de 
Rechterliike Macht aan Ons heeft bericht, 
zijn taak te hebben vervuld, bepalen Wij, 
dat dit besluit buiten werking treedt. 

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

's-Gravenhage, den 26sten October 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van Justitie, KOLF~CHOTEN. 

(Uitgeg. 30 October x945). 
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26 October x945. BESLUIT, tot vaststel
ling van nadere regelen ten aanzien van 
de in den bezettingstijd benoemde en 
ontslagen leden der rechterlijke macht. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Justitie van den 10 October 1945, 6e Afdee
ling, No. 1107; 

Overwegende, dat het gewenscht is, na
dere regelen te stellen ten aanzien van de in 
den bezettingstijd benoemde en ontslagen 
leden der rechterlijke macht; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 16den October 1945, No. 23); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 23sten October 
1945, 6e Afdeeling, No. urn; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. De artikelen 1, 2 en 3 van het Be

sluit Tijdelijke Organisatie der Rechterlijke 
Macht vervallen. -

2. 1. Aan de leden van de rechterlijke 
macht, die gedurende de vijandelijke bezet
ting van het Rijk in Europa zijn benoemd 
of herbenoemd, wordt door Onzen Minister 
van Justitie ontslag verleend. Dit ontslag 
kan tevens worden gegeven aan hen, die 
reeds uit hun ambt zijn ontslagen. Het ont
slag kan worden verleend met ingang van 
een datum, liggende vóór dien der beslissing. 

2. Tot het tijdstip, waarop hem overeen
komstig het eerste lid ontslag wordt ver
leend, blijft een in functie zijnd lid van de 
rechterlijke macht het thans door hem ver
vulde ambt uitoefenen, tenzij hem is aange
zegd de uitoefening te staken, of hij is ge
schorst. Dit geldt ook voor degene, die is te
ruggekeerd in een rechterlijk ambt, waarin 
hij op 10 Mei 1940 nog niet ..,.s benoemd. 
De aanzegging en de schorsing geschieden 
door Onzen Minister van Justitie; de aan
zegging vindt plaats zonder opgaaf van re-
denen. · 

3. 1. De Rechterlijke Zuiveringsraden, 
bedoeld in het Besluit Zuivering Rechterlijke 
Macht, brengen aan Onzen Minister van 
Justitie advies uit omtrent de benoeming in 
en omtrent de ambtsbediening gedurende 
den bezettingstijd van de in artikel 2 be
doelde leden van de rechterlijke m'acht, die ' 
tot hun ressort behooren; zij zijn bevoegd, 
tot de benoeming in een rechterlijke functie 
te raden of een benoeming te ontraden, of 
wel omtrent den' vast te stellen rang van 
ouderdom van dienst of ten aanzien van de 
financieele gevolgen van een ontslag te ad
viseeren. Zooveel mogelijk wordt een maat
regel, als in artikel 2 bedoeld, niet genomen, 
dan nadat het advies van den Raad omtrent 
den betrokkene is ontvangen. 

2. Onze Minister van Justitie is bevoegd, 
omtrent het ontslag van de in artikel a ge
noemde leden der rechterlijke macht, aan
gaande de bepaling van den rang van ouder
dom van dienst en aangaande de vraag, of 
ten aanzien van de financieele gevolgen van 
een ontslag een regeling ware te treffen, ad
vies te vragen aan het Hooge College voor 
de Rechterlijke Macht, bedoeld in het Zui
veringsbesluit Rechterlijke Macht. 

4. 1. De aanzegging, bedoeld in artikel 
2, lid 2 , sluit in aanzegging tot staking van 
alle andere openbare functies. Zij is niet van 
invloed op aan het rechterlijk ambt of aan 
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de andere functies verbonden inkomsten en 
voordeel en. 

2. De eerste zin van het vorige lid is van 
overeenkomstige toepassing op de schorsing. 
Schorsing heeft verlies van alle aan de func
ties verbonden inkomsten en voordeelen ten 
gevolge. Bij opheffing van de schorsing, an
ders dan als gevolg van op grond van dit he
r.luit verleend ontslag, worden de sinds den 
aanvang van de schorsing niet uitbetaalde 
inkomsten alsnog uitgekeerd. Onze Minister 
van Justitie kan in daarvoor in aanmerking 
komende gevallen te allen tijde bepalen, dat 
ten behoeve van de geschorsten en hun ge
zinnen voorloopig wekelij ks een bedrag voor 
hun noodzakelijk levensonderhoud zal wor
den uitgekeerd, alsmede dat de · geschorste 
tijdens de schorsing in het genot blijft van 
zekere voordeelen onder nader te stellen 
voorwaarden. 

3. Bij het ontslag kan worden bepaald, 
dat alle rechten op dadelijk of uitgesteld 
pensioen en alle andere rechten, welke de 
op grond van dit besluit ontslagenen krach
tens wettelijke voorschriften zouden kunnen 
doen gelden, alsmede alle andere rechten, 
welke de nagelaten betrekkingen van de ont
slagenen krachtens wettelij k voorschrift zou
den kunnen doen gelden, vervallen. Wij be
houden Ons voor in geval van toepassing van 
den vorige zin nadere regelen te stellen met 
betrekking tot de toekenning van rechten in 
de plaats van die, welke zijn vervallen, met 
betrekking tot het behoud van reeds toege
kend pensioen, wachtgeld of non-activiteits
wedde, alsmede tot de toekenning van on
derstand aan de gezinnen of de nagelaten 
betrekkingen van de ontslagenen. In af
wachting van deze nadere regelen of van de 
toekenning van pensioen, wachtgeld, non-ac
tiviteitswedde of onderstand is de laatste zin 
van het vorige lid van overeenkomstige toe
passing. De rechtsgevolgen, verbonden aan 
een beëindiging der dienstbetrekking door 
een ontslag van den betrokkene krachtens 
dit besluit worden vervangen door de aan dit 
ontslag verbonden rechtsgevolgen, voor zoo
ver deze met eerstgenoemde rechtsgevolgen 
onvereenigbaar zijn. 

5. Bij een besluit tot benoeming van een 
persoon, die overeenkomstig artikel 2, eerste 
lid, is ontslagen, tot lid van de rechterlijke 
macht kan de rang van ouderdom van dienst 
worden geregeld in afwijking van het dien
aangaande bepaalde in Reglement 1, bedoeld 
in artikel xq der Wet op de Rechterlijke 
Organisatie en het Beleid der Justitie. 

6. x. Zij die zijn teruggekeerd in een 
rechterlijk ambt, waarin zij vóór 10 Mei x940 
waren benoemd, worden geacht dit ambt 
zonder onderbreking te hebben bekleed. 

2. Het vorige lid is niet van toepassing 
op aanspraken op bezoldiging of pensioen. 
Dienaangaande worden door Ons nadere re
gele_n gesteld. 

7. Artikel 10, artikel n en artikel IJ van 
het Zuiveringsbesluit Rechterlijke Macht 
zijn van toepassing. 

8. Het Zuiveringsbesluit x945 blijft op de 
leden van de rechterlijke macht, voor zoover 

., 
212 

deze niet in artikel I van dat besluit zijn 
uitgezonderd, van toepassing. 

9. Onder de leden der rechterlijke macht 
worden in dit besluit verstaan: de leden, met 
rechtspraak belast, de leden van het open
baar ministerie, d e griffiers en de substituut
griffiers. Onder rechterlijke macht wordt 
verstaan de rechterlijke macht, uitgeoefend 
door de kantongerechten, de arrondisse
ments-rechtbanken, de gerechtshoven en den 
Hoogen Raad. 

10. Dit besluit, ten aanzien waarvan de 
bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede lid, 
van het Besluit op den bijzonderen staat 
van beleg niet kan worden uitgeoefend, 
treedt in werking met ingang van den derden 
dag na dien zijner afkondiging. 

11. Indien in andere besluiten naar het 
Zuiveringsbesluit wordt verwezen, wordt de 
verwijzing geacht mede op dit besluit be
trekking te hebben. 

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

's-Gravenhage, den 26sten October x945. 
WILHELMINA. 

De Min. van Justitie, KOLFSCHOTEN. 

(Uitgeg. 30 October z945.) , 

S. F 244 

26 October z945. BESLUIT, houdende 
vaststelling van het Besluit politieke 
delinquenten x945. 

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

van Justitie van 4 October x945, no. xuo; 
Overwegende, dat het wenschelijk is eenige 

regelen vast te stellen met betrekking tot 
politieke delinquenten; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
x6 October x945, no. x8); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 October x945, 6e 
Afdeeling, no. x xo1; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

• AFDEELING I. 

Aanhouding, bewaring en verlenging van 
bewaring. 

Art. 1. x. Een persoon, die met toepas
sing van artikel x6 van het Besluit op den 
bijzonderen staat van beleg wordt aange
houden, mag niet langer dan vier en twintig 
uren worden opgehouden, tenzij voor afloop 
van dezen termijn te zijnen aanzien een in
dividueel bevel tot bewaring, als bedoeld in 
dat artikel, wordt gegeven. 

2. Tot het geven van een bevel tot be
waring, als bedoeld in het voorgaande lid, 
zij n bevoegd het militair gezag en, in afwij
king in zooverre van het bepaalde in artikel 
4 van het Besluit op den bijzonderen staat 
van beleg, iedere door het militair gezag 
daartoe aangewezen persoon. 

3. Een bevel tot bewaring, als bedoeld in 
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het eerste lid, wordt niet gegeven dan nadat 
de betrokkene is gehoord. Van het verhoor 
wordt een proces-verbaal opgemaakt. 

2, 1. Bevelen tot bewaring, als bedoeld in 
het voorgaande artikel en in artikel 13, zijn 
van kracht gedurende ten hoogste veertien 
dagen; ,vóór afloop van dezen termijn kan 
door of vanwege den procureur-fiscaal bij 
het Bijzondere Gerechtshof, binnen welks 
ressort de bewaarde -zich bevindt, een bevel 
tot verlenging van de · bewar;ing worden ge
geven. 

2. Dit bevel kan schriftelijk en- monde
ling worden gegeven; een mondeling bevel 
moet binnen vier en twintig uren schriftelijk 
worden bevestigd. 

3. Het bevel is van kracht voor een ter
mijn van teh hoogste drie maanden en kan 
telkens voor ten hoogste een gelijken termijn 
worden verlengd. 

3. r. Door of vanwege den procureur-fis
caal kunnen aanwijzingen en bevelen worden 
gegeven, aan personen en diensten, belast 
met de uitvoering van lastgevingen van den 
Chef van den Staf Militair Gezag betreffen
de aanhouding, onderzoek en bewaring van 
personen. 

2. De aanwijzingen en bevelen moeten 
worden opgevolgd. 

AFDEELING II. 

Invrijheidstelling. 

4. Last tot invrijheidstelling wordt tijdens 
aanhouding of bewaring · gegeven door of 
vanwege het militair gezag of den procureur
fiscaal, tijdens verlenging v,m bewaring door 
of vanwege den procureur-fiscaal. 

5. Een bewaarde wordt in vrijheid ge
steld: ' . 

re. indien de grond, waarop het bevel tot 
bewaring of verlenging der bewaring werd 
gegeven, niet of niet meer aanwezig is; 

2e. indien zijn schuld van zoodanigen 
aard is, dat oplegging van een straf of maat.. 
regel ingevolge het Besluit Buitengewoon 
Strafrecht of het Tribunaalbesluit niet ge
rechtvaardigd is te achten; 

3e. indien redelijkerwijs moet worden 
aangenomen, dat d,e bewaarde bij oplegging 
van een straf of maatregel ingevolge het Be
sluit Buitengewoon Strafrecht of het Tribu
naalbesluit niet langer van zijn vrijheid zal 
worden beroofd dan voor den tijd, gedurende 
welken hij in bewaring geweest is; 

4e. indien voortzetting van de bewari9-g, 
gezien den geestelijken of lichamelijken toe
stand van den bewaarde of het belang zijner 
kinderen in verband met den ernst van de 
feiten en gedragingen, waarvan hij verdacht 
wordt, redelijkerwijs niet is gerechtvaardigd. 

6. Een bewaarde kan in vrijheid worden 
gesteld, indien te zijnen aanzien niet is ge
bleken, dat hij de belangen van den Staat in 
feite heeft geschaad dan wel het leven, de 

• vrijheid of het goed van medeburgers in feite 
heeft in gevaar gebracht, terwij1 geen -ge
wichtige omstandigheden, den ernst van de 
feiten en gedragingen, waarvan hij verdacht 
wordt, verzwaren. 
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7. Van de invrijheidstelling wordt een 
acte opgemaakt, waarvan een afschrift aan 
den in vrijheid gestelde' wordt uitgereikt. 

AFDEELING 111. / 

Buitenvervolgingstelling. 

8, 1. Bewaarden, die in vrijheid worden 
gesteld, ' en andere personen, die verdacht 
worden van feiten en gedragingen, vallende 
onder het Besluit Buitengewoon Strafrecht 
en het Tribunaalbesluit, kunnen door of van
wege den procureur-fiscaal bij het Bijzon
dere Gerechtshof, binnen welks ressort zij 
zich bevinden, al dan niet voorwaardelijk 
buiten vervolging worden gesteld. 

2. Buitenvervolgingstelling heeft mede 
als rechtsgevolg, dat de gedragingen van den 
betrokkene niet meer kunnen worden onder
worpen aan het oordeel van het Tribunaal. 

9. De buitenvervolgingstelling geschiedt 
onvoorwaardelijk: 

re. indien de gerezen verdenking onge
grond is gebleken; 

2e. indien de schuld van den betrokkene 
van zoodanigen aard is, dat oplegging van 
een straf of maatregel ingevolge het Besluit 
Buitengewoon Strafrecht of het Tribunaal
besluit niet gerechtvaardigd is te achten. 

10. r. In alle overige gevallen geschiedt 
de buitenvervolgingstelling vöorwaardelijk 
en wel met inachtneming van het bepaalde 
in de navolgende leden. 

2. Steeds wordt de ,ilgemeene voorwaarde 
gesteld, dat de buiten vervolging gestelde 
zich als een goeq Nederlander zal gedragen. 

3. Daarnaast worden één of meer van de 
navolgende bijzondere voorwaarden gesteld : 

a . ondertoezichtstelling van den buiten 
vervolging gestelde; 

b. verplichting zich te gedragen naar de 
aanwijzingen van aangewezen inste1lingen of 
personen; . 

c. verbod om te gaan met bepaalde per-
sonen; " 

d. verbod tot bepaalde vereenigingen toe 
te treden of bepaalde vergaderingen bij te 
wonen; 

e. verplichting tot het verrichten van ar
beid; 

f . verplichting tot het verri'.chten van be
paalden arbeid; 

g. aanwijzing van een bepaalde verblijf
plaats; 

h. verplichtin11: zich op bepaalde tijdstip_ 
pen te melden; 

i. handhaving van de onderbeheerstelling 
van het vermogen van den buiten vervolging 
gestelde met opdracht van het bewind over 
het vermogen aan het Beheersinstituut, be
doeld in artikel !!3 van het Besluit Vijande
lijk Vermogen; 

j. verplichting tot storting van een waar
borgsom tot een onbeperkt bedrag ter waar
borging van de naleving van de andere bij
zondere voorwaarden; 

k. verplichting binnen te bepalen termijn 
van bepaalde goederen afstand te doen; 

1. verplichting binnen te bepalen termijn 
een bepaald bedrag te betalen. 
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4. De voorwaarden, behalve die genoemd 
in het voorgaande lid onder k en 1, gelden 
voor een proeftijd van ten hoogste drie jaren. 
De proeftijd kan tweemaal worden verlengd, 
telkens voor de helft van den duur van den 
oorspronkelijk opgeJegden proeftijd. Voor 
den duur van den proeftijd telt niet mede, 
dat den buite n vervolging gestelde rechtens 
rijn vrijheid is ontnomen. 

5. Het toezicht op de naleving der voor
waarden geschiedt door of vanwege den pro
cureur-fiscaal. 

11. 1 . In geval van voorwaardelijke bui
tenvervolgingstelling is de buiten vervolging 
gestelde van rechtswege voor tien jaren ont
zet van het recht tot: 

ie. het bekleeden van ambten; 
2e. het dienen bij de gewapende macht; 
3e. het kiezen en de verkiesbaarheid bij 

krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven 
verkiezingen; 

4e. het zijn van raadsman of gerechtelijk 
bewindvoerçler, 
tenzij door of vanwege den procureur-fiscaal 
anders wordt bepaald. 

2. Artikel 5, tweede lid, van het Tribu
naalbesluit is van overeenkomstige toeJ)as
sing. 

3. Hij, die een recht uitoefent, wetende 
dat hij das1rvan ingevolge het voorgaande lid 
is ontzet, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste zes maanden of geldboete 
van ten hoogste tien duizend gulden. Het 
feit wordt beschouwd als een misdrijf. 

12. 1. De buitenvervolgingstelling ge
schiedt bij schriftelijke beslissing, welke den 
betrokkene tegen ontvangstbewijs Wordt uit
gereikt of bij aangeteekenden brief met ont
vangstbewijs wordt toegezonden. 

2. Geschiedt de buitenvervolgingstelling 
voorwaardelijk, zoo vangt de proeftijd aan op 
het oogenblik van uitreiking of ontvangst 
van de beslissing. 

AFDEELIN'G IV. 

Wijziging van de beslissingen betreffende 
invrijheidstelling en buitenvervolgingstelling. 

13. 1. Indien nieuwe gronden van ver
denking rijzen, omstandigheden bekend wor
den, welke een nieuw licht werpen op oude 
gronden of de gezindheid van den betrok
kene, of voorwaarden, gesteld bij een buiten
ven:olgingstelling, niet worden nageleefd of 
nader niet wenschelijk blijken, kan door of 
vanwege den procureur-fiscaal: 

ie. wijziging worden gebracht in de bij
zopdere voorwaarden, bij een buitenvervol
gingstelling gesteld; 

2e. een buitenvervolgingstelling worden 
ingetrokken; 

3e. een bevel worden gegeven tot aan
houding en bewaring van den betrokkene; 

4e. alleen bij niet-naleving van bijzon
dere voorwaarden: een gestelde waarborg
som geheel of gedeeltelijk worden verbeurds 
verklaard. / 

2. Voor zoover in het verleden voldaan is 
aan voorwaarden, welke ingevolge een be
slissing, genomen krachtens het eerste lid, 
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wegvallen, wordt deze voldoening niet onge
daan gemaakt, tenzij door of vanwege den 
procureur-fiscaal anders wordt beslist. 

3. De beslissingen, in dit artikel genoemd, 
met uitzondering van die tot wijziging van 
voorwaarden, vermeld in artikel 10, derde 
lid onder a--e, worden niet genomen, dan 
na verhoor of oproeping van den betrokkene. 
Deze·. kan zich bij zijn verhoor door een ad
vocaat, binnen het rijk de praktijk uitoefe
nende, doen bijstaan. Van het verhoor wordt 
t:en proces-verbaal opgemaakt. 

4. De beslissingen, in dit artikel genoemd, 
worden schriftelijk genomen en deri betrok
kcfue tegen ontvangstbewijs uitgereikt of bij 
aangeteekendcn brief met ontvangstbewijs 
toegezonden. 

14. Afgezien van het geval, genoemd in 
het voorgaande artikel, en van dat, bedoeld 
in artikel 37 van het Tribunaalbesluit, kan 
~en in vrijheid gestelde niet opnieuw worden 
aangehouden of in bewaring gesteld inge
volge het Besluit op den bijzonderen staat 
van beleg, behoudens op bijzonderen last van 
den Chef van den Staf Milita.ir Gezag. 

AFDEELING V. 

Verzet tegen beslissingen betreffende voor
waardelijke buitenvervolgingstelling. 

15. 1. Tegen een beslissing van voor
waardelijke buitenvervolgingstelling kan de 
betrokkene verzet doen uiterlijk binnen den 
tijd van veertien dagen na dien van aanvang 
van den proeftijd. 

2. Het verzet kan worden beperkt tot de 
ontzetting uit de in artikel II genoemde 
rechten. 

3. Verzet kan ook worden gedaan tegen 
een beslissing tot wijziging van de bijzondere 
voorwaarden, bij een buitenvervolgingstel
ling gesteld, voor zoover die beslissing betreft 
voorwaarden, genoemd in artikel 10, derde 
lid onder f-1. Het verzet kan worden ge
daan uiterlijk binnen veertien dagen na dien, 
waarop de betrokkene van de beslissing ken
nis heeft gekregen. 

16. 1. Het verzet geschiedt door het af
leggen van een verklaring ten parkette van 
den procureur-fiscaal, door of vanwege wien 
de beslissing is genomen, of ter griffie van 
het kantongerecht, binnen welks kanton de 
buitenvervolging gestelde zijn ~oon- of ver
blijfplaats heeft. 

2. De verklaring wordt afgelegd door den 
buiten vervolging gestelde, zijn raadsman, 
indien deze verklaart bepaaldelijk daartoe te 
zijn ,gevolmachtigd, of wel door een daartoe 
bij bijzondere volmacht schriftelijk gemach
tigde. Wordt de verklaring afgelegd ter grif
fie van een kantongerecht, dan stelt de grif
fier terstond bii aangeteekenden brief den 
procureu!-fiscaal, bedoeld in het voorgaande 
lid, hiervan in kennis onder mededeeling, zoo 
noodig, dat de verklaring is afgelegd door den 
raadsman, of, indien de verklaring is afge
legd door een schriftelijk gemachtigde, met 
medezending van de volmacht. 

3 . Van het afleggen van de verklaring 
doet de procureur-fiscaal zoo spoedig moge-
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' 1ijk aanteekening in een daartoe bestemd, ten 
parkette berustend register. 

4. Een op ambtseed opgemaakt afschrift 
van de in het vgorgaande lid bedoelde aan
teekening voegt de procureur-fiscaal bij de 
processtukken. 

17, 1. Uiterlijk tot den aanvang der be
handeling van het verzet kan dit worden in
getrokken. Het voorgaande artikel is van 
overeenkomstige toepassing. 

2. Intrekking van het verzet brengt mede 
afstand van de bevoegdheid om opnieuw in 
verzet te komen. 

18. Het verzet schorst noch de verplich
ting tot naleving van de voorwaarden noch 
de ontzetting uit de in artikel II genoemde 
rechten, zoolang daarop niet bij onherroepe
lijke uitspraak is beslist. 

19, Het verzet brengt van rechtswege 
mede behandeling van de zaak, al naar ge-
1ang van haar aard, overeenkomstig het Be
sluit Buitengewo9n Strafrecht en het Besluit 

• Buitengewone Rechtspleging, indien het Bij
zondere Gerechtshof, en overeenkomstig het 
Tribunaalbesluit, indien het Tribunaal er
van kennis neemt. 

20. 1. Indien degene, die in verzet is ge
komen, niet ten dienende dage in rechten 
verschijnt, wordt het verzet vervallen ver
klaard. Geen hoogere voorziening staat hier
tegen open. 

2. Evenwel kan bij niet-verschijning eens 
of meer malen schorsing van het onderzoek 
worden bevolen, ten einde dengene, die in 
verzet is gekomen, zoo hij verhinderd was 
het onderzoek bij te wonen, daartoe alsnog 
in de· gelegenheid te stellen; indien hij dan 
ook niet verschijnt, is het voorgaande lid van 
toepassing. 

21. Indien degene, die in verzet is geko
men tegen een beslissing van voorwaardelijke 
buitenvervolgingstelling, ten dienende dage 
in rechten verschijnt, wordt de zaak behan
deld, als ware een voorwaardelijke buitenver
volgingstelling niet voorafgegaan. 

22. 1. Indien het verzet is beperkt tot 
de ontzetting uit de in artikel II genoemde 
rechten of is gedaan tegen een beslissing tot 
wijziging van de bijzondere voorwaarden, ge
schiedt, in afwijking in zooverre van het be
paalde in artikel 19, de behandeling steeds 
door den president van het Bijzondere Ge
rechtshof of een door dezen daartoe aange
wezen rechtsgeleerden raadsheer, die zich bij 
de behandeling bepaalt tot een summiere 
kennisneming van de processtukken. 

2. Indien in de in het voorgaande lid 
omschreven gevallen, degene, die in verzet is 
gekomen, ten dienende dage verschijnt wordt 
de beslissing van den procureur-fiscaal be
krachtigd dan wel met geheele of gedeeltelijke 
vernietiging daarvan een nieuwe beslissing 
genomen. Geen hoogere vqorziening staat 
hiertegen open. 

AFDEELING VI. 

Overgangs- en slotbepalingen. 

§ 1. Overgangsbepaling. 

23. Een bewaring,- van kracht op het tijd-
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stip van inwerkingtreding van dit besluit, 
wordt geacht door of vanwege den procureur
fiscaal met ingang van dit tijdstip voor een 
termijn van drie maanden te zijn verlengd. 

24. Met ingang van het tijdstip van in
werkingtreding van dit besluit kan een Tri
bunaal slechts zaken in behandeling nemen, 
ten aanzien waarvan de procureur-fiscaal een 
fiatbehandeling heeft verleend. 

§ 2. Slotbepalingen. 

25, 1. In het Tribunaalbeslyi.t worden 
de volgende wijzigingen aangebracht. 

2. In artikel 18, vijfde lid, wordt in plaats 
van "Onzen Minister van Justitie" gelezen: 
,.den procureur-fiscaal bij het Bijzondere Ge
rechtshof, binnen welks ressort de beschul
digde zich bevindt". 

3. In artikel rg, eerste lid, wordt in plaats 
van "stelt Onze Minister van Justitie" ge
lezen: ,,kan de. procureur-fiscaal na verlee
ning van een fi~tbehandeling" en wordt na 
,.stukken" ingevoegd: ,,stellen". 

4. In artikel IQ, tweede lid, wordt in 
plaats van "Onzen Minister van Justitie" ge
lezen: ,.den procureur-fiscaal". 

1 
-~- Artikel 22 vervalt. 
6. In artikel 24, eerste lid, wordt in plaats 

van "de beide voorgaande artikelen" gele
zen: ,,het voorgaande artikel" en wordt in 
plaats van "Onzen Minister van Justitie" ge
lezen: ,.den procureur-fiscaal bij het Bijzon
dere Gerechtshof bedoeld in artikel 18". 

7. In artikel 24, tweede lid, wordt in 
plaats van "de beide voorgaande artikelen" 
gelezen: ,.net -voorgaande artikel". 

8. In artikel 2.~. tweede lid, vervallen de 
woorden "of deze aanstonds of bij opheffing 
der schorsing door seponeering der aangifte 
beëindigt". 
' g. In artikel 29, tweede lid, vervalt de 

tweede zin. 
10. In artikel :17, eerste lid, wordt in 

plaats van "de hetzij krachtens het Buiten
gewoon Politiebesluit ter zake bevoegde 
autoriteit" gelezen: ,,den procureur-fiscaal 
bij het Bijzondere Gerechtshof". 

II. Artikel ;17, derde tot en met zesde lid, 
wordt vervangen door het volgende: 

"3. De procureur-fiscaal geeft een met 
redenen omkleede beschikking en doet hier
van schriftelijk mededeeling aan het Tribu
naal en aan den beschuldigde. 

4. . Indien de beschuldigde op grond van 
het bepaalde in het Besluit op den bijzon
deren staat van beleg, in het Buitengewoon 
Politiebesluit of in het Besluit politieke de
linquenten :xq45 in bewaring is gesteld en 
naar het oordeel van het Tribunaal tijdens 
de behandeling der zaak te zijner zitting niet 
van genoegzame gronden blijkt om hem nog 
langer in bewaring te houden, geeft het Tri
bunaal van deze beslissing onverwijld schrif
telijk kennis aan den procureur-fiscaal. De 
beslissing is met redenen omkleeq.. 

5. De procureur-fiscaal geeft aan de in 
het voorgaande lid bedoelde beslissing van 
het Tribunaal onverwijld gevolg, tenzij hij 
het om zeer gewichtige redenen noodzakelijk 
acht, dat de beschuldigde in bewaring blijft 
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gehouden. In het laatst bedoelde geval brengt 
de procureur-fiscaal binnen drie dagen, na
dat hij zijne beschikking heeft genomen, ter 
zake beredeneerd verslag uit aan Onzen Mi
nister van Justitie. De procureur-fiscaal doet 
van zijne beschikking schriftelijk mededee
ling aan het Tribunaal." 

12. In artikel 45, vierde lid, wordt in 
plaats van: ,,eene hetzij krachtens het Be
sluit op den bijzonderen staat van beleg, 
hetzij krachtens het Buitengewoon Politie
besluit hiertoe bevoegde autoriteit op de in 
artikel 37, eerste lid, genoemde wijze" ge
lezen: ,,den procureur-fiscaal bij het B ijzon
dere Gerechtshof" : de laatste en de voor
laatste zin van dat lid worden vervangen 
door het volgende: ,,Zoodra de dienvolgens in 
bewaring gestelde getuige aan zijne verplich
ting heeft voldaan, zijne getuigenis n iet meer 
noodig is of de zaak is geëindigd, stelt het 
Tribunaal hiervan den procureur-fiscaal in 
kennis, die den getuige terstond in vrijheid 
doet stellen, tenzij tegen dezen bezwaren· uit 
anderen hoofde gerezen zijn". 

13. In artikel 63, derde lid, vervallen de 
woorden: ,,en beslist het de aangifte of aan
giften, waarmede de beschuldiging verband 
houdt, te seponeeren". 

14. Artikel 63, vierde lid, vervalt. 
1.~- De artikelen 73-76a vervallen. 
26. , 1. In het besluit Buitengewone 

Rechtspleging worden de volgende wijzigin
gen aangebracht: 

2. In artikel 8 verval het tweede lid ; het 
derde lid wordt genummerd "2". 

3. Na artikel 34 wordt een nieuw ·artikel 
ingevoegd: 

"Art. 34a. 1. Indien de verdachte op 
grond van het bepaalde in het Besluit op den 
bijzonderen staat van beleg, in het Buitenge_ 
woon Politiebesluit of in het Besluit politieke 
delinquenten 1945 in bewaring is gesteld en 
naar het oordeel van het Bijzondere Ge
rechtshof tijdens de behandeling der zaak te 
zijner zitting niet van genoegzame gronden 
blijkt om hem nog langer in bewaring te 
houden, geeft het Bijzondere Gerechtshof 
van deze beslissing onverwijld schriftelijk 
kennis aan den procureur-fiscaal. De beslis
sing is met redenen omkleed. 

2. De procureur-fiscaal geeft aan de in 
het voorgaande' lid bedoelde beslissing van 
het Bijzondere Gerechtshof onverwijld ge
volg, tenzij hij het om zeer gewichtige rede
nen noodzakelijk acht, dat de verdachte in 
bewaring blijft gehouden. In het laatst be
doeld geval brengt de procureur-fiscaal bin
nen drie dagen, nadat hij zijne beschikking 
heeft genomen, ter zake beredeneerd verslag 
uit aan Onzen Minister van Justitie. De 
procureur-fiscaal doet van zijne beschikking 
schrifteliik mededeeling aan het Bijzondere 
Gerechtshof.". 

4. Na artikel 39 wordt een nieuw artikel 
ingevoegd: 
· ,,Art. 3ga. x. Indien de verdachte op 

grond van het bepaalde in het Besluit op den 
bijzonderen staat van beleg, in het Buiten
gewoon Po1itiebesluit of in het Besluit poli
tieke delinquenten 1945 in bewaring is ge-
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steld en naar het oordeel van den Bijzondé
ren Raad van Cassatie tijdens de behande
ling der zaak te zijner zitting niet van ge
noegzame gronden blijkt om hem nog langer 
in bewaring te houden, geeft de Bijzondere 
Raad van Cassatie van deze beslissing on
verwijld schriftelijk kennis aan den procu
reur-fiscaal bij het Bijzondere Gerechtshof, 
dat den I verdachte in eersten aanleg heeft 
veroordeeld. De beslissing is met redenen 
omkleed. 

2. Artikel 34a, tweede lid, is van over
eenkomstige toepassing.". 

27. 1. In het Besluit Vijandelijk Vermo
gen worden de volgende wijzigingen aange-
bracht. · 

2. In artikel 10, tweede lid, wordt na 
,,Tribunaalbesluit", ingevoegd: ,,of de pro
cureur-fiscaal bij het Bijzondere Gerechtshof 
krachtens het Besluit politieke delinquenten 
1945". 

3. Artikel 12 derde lid, wordt vervangen 
door het volgende: 

,,3. Ten aanzien van personen, als be
doeld in artikel. 6, eerste lid, zal het beheer 
een einde nemen, indien en voorzoover zulks 
door het Tribunaal. overeenkomstig de be
palingen van het Tribunaalbesluit, wordt be
paald of, in geval van buitenvervolgingstel
ling ingevolge het Besluit politieke delin
quenten 1g45, het beheer overeenkomstig dat 
besluit niet wordt gehandhaafd.". 

28. 1. Dit besluit, ten aanzien waarvan 
de bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede 
lid, van het Besluit op den bijzonderen staat 
van beleg, niet kan worden uitgeoefend, 
treedt in werking op den tweeden dag na 
dien ziiner afkondiging. 

2. Het kan worden aangehaald als "Be
sluit politieke d elinquenten 1945". 

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

. 's-Gravenhage, den 26sten October 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Justitie, KOLFSCHOTEN. 

(Uitgeg. a7 October 1945). 

S. F 245 

a6 October 1945. BESLUIT, houdende het 
verleenen van machtiging aan den Be
velhebber der Strijdkrachten in het Ver_ 
re Oosten tot het (tijdelijk) benoemen 
van officieren der Koninklijke Marine 
Reserve en Reserve officieren der Ko
ninklijke Landmacht of het tijdelijk be
vorderen van officieren en reserve-offi
cieren der Koninklijke Marine en der 
Koninklijke Landmacht. 

Op de voordracht van Onze Ministeni van 
Marine van 27 September 1g45 No. PD 
3/1oj1/45 en van Oorlog van,24 October 1945, 
No. 140, IIIe Afd. A. Bur. x; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is den 
Bevelhebber der Strijdkrachten in het Oos
ten onder na te noemen bijzondere omstan
digfieden machtiging te verleenen [tot het 
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(tijdelijk) benoemen van officieren der Ko
ninklijke Marine Reserve en Reserve-offi
cieren der Koninklijke Landmacht of het tij
delijk bevorderen van officieren en· reserve
of~icieren der Koninklijke Marine en der 
Koninklijke Landmaèht] op den voet van 
Onze Besluiten van 10 December 1942 no. 5, 
van II Mei 1944 (Staatsblad No. E 30), van 
II April 1942 (Staatsblad No. C 30) en van 
II April 1942 (Staatsblad No. C 31). 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. 1. Wij machtigen den Bevelheb

ber der Strijdkrachten in het Oosten om: 
a. te benoemen officieren der Konink

lijke Marine Reserve Tijdelijk Verband op 
den voet van Ons besluit van 10 December 
1942 no. 5; 

b. tijdelijk te benoemen reserve-officie
ren voor algemeenen dienst der Koninklijke 
Landmacht op den voet van Ons besluit van 
II April 1942 (Staatsblad No. C 31); 

c. onder zijne bevelen dienende officie
ren en reserve-officieren der Koninklijke 
Marine en der Koninklijke Landmacht wan
neer zij binnen zijn ambtsgebied door hem 
geplaatst zijn of worden in een functie, waar
aan het bekleeden van een bepaalden rang 
noodzakelijk dient te worden verbonden, tij
delijk tot dien rang te bevorderen, zulks op 
den voet van Onze Besluiten van II Mei 
1944 (Staatsblad No. E 30) en van II April 
1942 (Staatsblad No. C 30) . 

2. Hij is slechts bevoegd van de hem in
gevolge het eerste lid verleende machtiging 
gebruik te maken, indien naar zijn oordeel 
voor de handhaving of het herstel der dit- of 
inwendige veiligheid gebruikmaking' der 
machtiging onmiddellijk en dringend nood
zakelijk is en eveneens naar zij~ oordeel ver
binding met d._e Regeering dermate onzeker 
of belemmerd is, dat Onze beslissing omtrent 
een noodzakelijk geachte (tijdelijke) benoe
ming of tijdelijke bevordering niet kan wor
den afgewacht. 

3. Ten aanz~en van de tijdelijke benoe
mingen van reserve-officieren voor algemee
nen dienst der Koninklijke Landmacht en de 
tijdelijke bevorderingen van de beroeps- en 
reserve-officieren der Koninklijke Land
macht, wint hij bovendien vooraf het advies 
in van den Hoofdverbindingsofficier der Ko_ 
ninklijke Landmacht in Nederlandsch-lndië. 

2. 1. Telkens wanneer de Bevelhebber 
der Strijdkrachten in het Oosten van de hem 
ingevolge artikel 1 verleende machtiging ge
bruik maakt, wendt hij zich tot Onzen Mi
nister van Marine, wanneer het een officier 
of reserve-officier der Koninklijke Marine 
betreft, of tot Onzen Minister van Oorlog, 
wanneer het een officier of reserve-officier 
der Koninklijke Landmacht betreft, met het 
verzoek de (tijdelijke) benoeming of de tij
delijke bevordering zoo spoedig mogelijk aan 
Ons ter bekrachtiging voor te leggen. • 

a. Wanneer Wij de bekrachtiging aan een 
(tijdelijke) benoeming of een tijdelijke be
vordering onthouden, blijft deze van kracht 
tot het tijdstip, waarop Ons desbetreffend 
Besluit ter kennis is gebracht van den Be
velhebber der Strijdkrachten in het Oosten. 
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3. Dit besluit wordt geacht in werking te 
zijn getreden op den 2zen September 1945. 

Onze Minist~rs van Marine en van Oorlog 
zijn belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 26sten October/1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Marine, J. M. DE Boov. 
De Min. van Oorlog, J. MEYNEN. 

(Uitgeg. 30 November z945). 
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26 October z945. BESLUIT, houdende 
vaststelling van enkele bepalingen in 
zake het opleggen van disciplinaire 
straffen aan personen, op wie het Zui
veringsbesluit 1945 van toepassing is. 

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

Binnenlandsche Zaken van II October 1945, 
No. U. 5683, Afdeeling Binnenlandsch Be
stuur, Bureau Wetgeving, mede namens de 
overige Ministers; , 

Overwegende, dat na het tot stand komen 
van het Zuiveringsbesluit 1945 het opleggen 
van disciplinaire straffen aan personen, op 
wie dat besluit van toepassing is, op grond 
van hun houding in verband met de bezet
ting uitsluitend overeenkomstig evenge
noemd besluit dient te geschieden; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 October 1945, no. 24); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken van 20 Oc
tober 1945, No. U. 6027, Afcleeling Binnen
landsch Bestuur, Bureau Wetgeving, ·mede 
namens de overige Ministers; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. 1. Aan personen, op wie het Zui

veringsbesluit 1945 van toepassing is, kun
nen disciplinaire straffen, op de gronden, be
doeld in artikel 2 van dat besluit, uitsluitend 
worden opgelegd door de functionarissen en 
op de wijze als in dat besluit vermeld. 

2. Met betrekking tot andere dan de in 
artikel 2, lid 2, van het Zuiveringsbesluit 
1945 genoemde disciplinaire straffen, opge
legd overeenkomstig het voorgaande lid, is 
artikel 8 van genoemd besluit van overeen
komstige toepassing. 

2. Ons besluit van 12 Mei 1945, houden
de afwijking van het bepaalde in de Amb
tenarenwet ten aanzien van disciplinaire 
straffen (Staatsblad F 69) treedt buiten 
werking1 behoudens voor wat betreft beslis
singen als bedoeld in artikel 1 van dat be
sluit, genomen vóór den datum van inwer
kingtreding van het onderhavige besluit. 

3. Dit besluit, ten aanzien waarvan de 
bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede lid,. 
van het Besluit op den bijzonderen staat van 
beleg, niet kan worden uitgeoefend, treedt in 
werking met ingang van den . tweeden dag 
na dien zijner plaatsing in het Staatsblad. ' 

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

's-Gravenhage, den 26sten E>ctober 1945. 

WILHELMINA. 
·De Min. voor Algem. Oorlogvoering van het 

Koninkrijk, W. SCHERMERHORN. 

De Min. van Binnenlandsche Zaken, BEEL. 

De Min. van Justitie, KOLFSCHOTEN. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. van Oorlog, J. MEYNEN. 

De Min. v. Openb. W. en W., J. A. RINGERS. 

De Min. v. Verk. en Energie, TH. V. SCHAIK. 

De Min. v. Handel en Nijverheid, H. Vos. 
De Min. v_an L., V. en V., S. L. MANSHOLT. 

• De Min. van Soc. Zaken, W. DREES. 

De Min. v. Overz. Gebiedsd., LOGEMANN. 

(Uitgeg. a November 1945). 
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27 October 1945. BESLUIT, houdende wij
ziging van het Koninklijk Besluit van 
27 April r929 (Staatsblad no. 2r5) be
treffende bepalingen tot verzekering van 
de belastingen naar inkomen en vermo
gen, te heffen van binnenschippers en 
van tot de bemanning van een binnen
vaartuig behoorende personen, die bin
nen het Rijk hun bedrijf of beroep uit
oefenen, zonder er een vaste woonplaats 
te hebben. 

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

Financiën van r2 September r945, no. r62, 
afd. Directe Belastingen; 

Gelet op artikel 57 van het Besluit op de 
Inkomstenbelasting r94r, artikel 104 der 
Wet op de Inkomstenbelasting r9r4, op ar
tikel 52bis der Wet op de Vermogensbelas
ting r892 en artikel 8 der Eerste Uitvoerings_ 
beschikking Ondernemingsbelasting 1942; ' 

Den Raad van State gehoord (advies van 
25 September r945, no. r3); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 October r945, no. 
8, afd. Directe Belastingen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Artikel 5bis van Ons besluit van 
-27 April r929 (Staatsblad no. 2r5) wordt 
vervangen door: 

In afwijking van artikel r2 der Eerste 
Uitvoeringsbeschikking Inkomstenbelasting 
194r en van artikel 12, lid 1, der Wet op de 
Vermogensbelasting 1892 is: 

a. gemeente van aanslag voor een bin
nenschipper, die geen vaste woonplaats aan 
den wal heeft: 

r 0
• de gemeente, waar zijn schip in den 

-regel ligplaats heeft; , 
, 2 °. de gemeente Rotterdam; 
b. · gemeente van aanslag voor een tot de 

bemanning van een binnenvaartuig behoo
rend persoon, die geen vaste woonplaats aan 
den wal heeft: 
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1 °. de gemeente, waar het schip, tot 
welks bemanning de persoon behoort, op het 
tijdstip waarop hij zich op den voet van ar
tikel 1 van Ons besluit van 27 April 19:19 
(Staatsblad no. 2r5) heeft • aangemeld of 
waarop hij is opgespoord, in den regel lig
plaats heeft; 

2 °. de gemeente Rotterdam. 
2. Dit besluit treedt in werking op den 

tweeden dag, volgende op dien van zijn af
kondiging in het Staatsblad, met dien ver
stande, dat artikel 1 toepassing vindt, voor
zoover de inkomstenbelasting betreft, ten 
aanzien van aanslagen over belastingjaren 
en belastingtijdvakken, welke na 31 Decem
ber 1943 aanvangen tn, voorzoover de ver
mogensbelasting en de ondernemingsbelas
ting betreft, ten aanzien van aanslagen over 
belastingjaren, welke na 31 December r944 
aanvangen. 

Onze Minister van Finahciën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. · 

's-Gravenhage, den 27sten October 1945. 

WILHELMINA. 
_De Min. v,an Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 6 November 1945). 

S. F 248 

· 1 November 1945. BESLUIT, houdende 
wijziging geldigheidsduur van weldadig
heidspostzegels. 

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

Binnenlandsche Zaken dd. 25 October r945, 
Nr. 1, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegra
fie en Telefonie; 

Overwegende, dat het wenschelijk is wij
ziging te brengen in de bepalingen van Ons 
besluit van 18 September 1935 (Staatsblad 
no. 580), strekkende om jaarlijks, gedurende 
een daarvoor vast te stellen tijdvak, voor het 
publiek weldadigheidspostzegels verkrijg
baar te stellen; 

Gelet op artikel 24, 2e lid van de Postwet 
(Staatsblad ·r919, no. 543); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 

Eenig artikel. 
In artikel 2 van Ons besluit van 18 Sep

tember r935 (Staatsblad no. 580) wordt in 
plaats van "de vijf daarop achtereenvolgen
de jaren" gelezen "het daarop volgende 
jaar". 

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

Londen, den rsten November 1945. 

WILHELMINA. 
De Min'. van Binnenlandsche Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. 16 November 1945.) 



219 

s. F 249 

2 November I945• BESLUIT, houdende 
wijziging van de lijsten B en C van het 
besluit Bezettingsmaatregelen ten aan
zien van het Effectenvemieuwingsbe
sluit 1941. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van_ (?nze Ministers van 

Financiën• en van Justitie d.d. 9 October 
1945, no. 156, afd. Juridische Zaken en Be
windvoering, en dd. 18 October 1945, 6e afd. 
No. 1120; . 

Overwegende, dat de lijsten, bed'?eld m de 
artikelen 17 en 18 van Ons besluit va~. 1_7 
September 1944 (Staatsblad no. E 93) WIJZl
&ing respectievelijk aanvulling behoeven; 

Gelet op artil<:el 28 van Ons genoemd be
sluit; 

Hebben goedgevonden en verstaan: . 
1. Tt: bepalen, dat het Effectenvem1eu

wingsbesluit 1941 (Verordening no. 33/1941), 
voorkomende op de lijst B, bedoeld in arti
kel 17 van het Besluit Bezettingsmaatregelen 
(Staatsblad no. E 93), van deze lijst wordt 
afgevoerd en geplaatst wordt op de lijst ~ • 
bedoeld in artikel 18 van hetzelfde besluit, 
niet dien verstande; dat: 

a. de op t,Ie lijst B bij de vermelding van 
de Verordening no. 33/1941 voorkomende 
1:oevoeging wordt ingetrokke~ en .. 
. b. het Effectenvemieuwmgsbureau ZtJn 
werkzaamheden slechts uitoefent, voorzoover 
het daartoe de goedkeuring heeft verkregen 
van de afdeeling effectenregistratie van den 
Raad· voor het Rechtsherstel. 

2. Het bepaalde onder 1 wordt geacht te 
hebben gegolden van het tijdstip der inwer
lcingtreding van het Besluit Berettingsmaat
regelen af, behalve ten aanzien van de straL 
bepalingen van het Effectenvernieuwingsbe
sluit 1g41. 

3. Dit besluit treedt in werking met in
gru,g van den dag na dien zijner afkondiging. 

Onze Ministers van Financiën en van 
Justitie zijn, ieder voorzooveel hem b~treft, 
be~ast met de -uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Londen, den 2den November 1945. 

WILHELMINA. 
-ne Min. van Fin~nciën, P. LIEFTINCK. 

De Min. van Justitie, KOLFSCHOTEN. 

(Uitgeg. IJ November I945). 
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8 November I945. BESLUIT, houdende 
vaststelling van het Politiebesluit 1945. 

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

Justitie en Binnenlandsche Zaken van 24 
September 1945, Afdeeling Politie Kabinet 
No. 18/45; 

Overwegende, dat vaststelling van nadere 
regelen betreffende de politie alsmede de 
handhaving van de openbare orde en rust 
wenschelijk is; 
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D en Raad van State gehoord (advies van 
23 October 1945, No. 14); 

Gezien het nader rapport van 3 November 
1945, Afdeeling Politie Kabinet, No. 36/45; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De politie bestaat uit: 
a. het corps Rijkspolitie, in de gemeen

ten waar geen gemeentepolitie is; 
b. gemeentepolitie in de door Ons op g7-

meenschappelijke voordracht van Onze Mi
nisters van Justitie en Binnenlandsche Zaken 
aangewezen gemeenten; 

c. de burgerlij~e of militaire coq~s«::11, of 
onderdeelen daarvan door Onze Mm1sters 
van Justitie en Binnenlandsche Zaken ge
meenschappelijk, met goedvi,nden van het 
Hoofd van het Departement van Algemeen 
Bestuur. waaronder die corpsen ressorteeren, 
tijdelijk of duurzaa~ daartoe aa!:gewe~e.n; 

d de Commissanssen van RiJkspohtie, 
de · Waterschouten en andere bijzondere 
Ambtenaren van Rijkspolitie door ons . ~p 
voordracht van Onzen Minister van Justitie 
als zoodanig aangesteld. · 

2. x. De leiding en het beheer v~. het 
corps Rijkspolitie berust bij Onze~ Mmis_ter 
van Justitie, bij de feitelijke mtoeferung 
waarvan hij zich bedient van den Algemeen 
Inspecteur van Rijkspolitie, als Hoofd van 
dit corps. Deze wordt door Ons op g~n:ieen
schappelijke voordracht van Onze Ministers 
van Justitie en van Binnenlandsche ?aken 
benoemd, geschorst en ontslagen. 

2. In het corps Rijkspolitie wordt de 
tucht in militairen trant gehandhaafd. 

3. Van het coros Rijkspolitie worden be
noemd, geschorst en ontslagen: 

a. de officieren door Ons op voordracht 
van Onzen Minister van Justitie, welke 
wordt gedaan in overeenstemming met On
zen Minister van Binnenlandsche Zaken; 

b. de overige ambtenaren door den Alge
meen Inspecteur. 

3. Van de gemeentepolitie worden be-
noemd, geschorst en ontsl31gen: . 

a. de hoofdcommissanssen en commissa
rissen door Ons op gemeenschappelijke voor
dracht van Onze Ministers van Justitie en 
Binnenlandsche Zaken, den burgemeester 
gehoord; . 

b . de overige ambtenaren door den bur
gemeester. De benoeming van hoofdinsp~
teurs en inspecteurs behoeft de goedkeunng 
van Onzen Minister van Binnenlandsche Za-
ken. .. 

4. 1. Wij geven op gemeenschappehJke 
voordracht van Onze Ministers van Justitie 
en Binnenlandsche Zaken nadere algemeene 
en waar mogelijk eensluidende regelen zoo
wel voor het corps Rijkspolitie als voor de 
gemeentepolitie ten aanzien van: 

a. rechtspositie, 
b. tucht, 
c. eischen van benoembaarheid, 
d. de opleiding en onderricht, 
e. rangindeeling, 
f. overige personeelsaangelegenheden. 
2. De uitvoering van de in het vorig lid 

bedoelde regelen geschiedt, voor zoover niet 
door Ons anders wordt bepaald, door of van-
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wege Onzen Minister van Justitie, voor zoo
veel betreft het corps Rijkspolitie en door of 
vanwege Onzen Minister van Binnenland
sche Zaken voor zooveel betreft de gemeen
tepolitie. 

3 . De opleiding en het onderricht van 
het P.ersoneel van Rijks- en gemeentepolitie, 
geschieden onder verantwoordelijkheid van 
Onzen Minister van Justitie , van Rijkswege. 

5. 1. Onze Ministers van Justitie en Bin
nenlandsche Zaken geven b ij gemeenschap
pelijke beschikking . nadere algemeene en 
waar mogelijk eensluidende regelen zoowel 
voor het corps R ijkspolitie als voor de ge-
meentepolitie ten aanzien van: r 

a. indeeling en sterkte; 
b. werving; 
c. kleeding, bewapening en overige uit-

rusting; 
d. geneeskundige keuring en controle; 
e. huisvesting en uitrusting; 
2. De uitvoering van de in het vorig lid 

bedoelde regelen geschiedt door of vanwege 
Onzen Minister van Justitie voor zooveel be
treft het corps Rijkspblitie en door of van
wege Onzen Minister van B innenlandsche 
Zaken voor zooveel betreft de gemeentepolL 
tie. 

3. Het toezicht op het beheer van de ge
meentepolitie berust bij Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken. 

6. x. De uitoefening van de politiezorg 
geschiedt, tenzij bij of krachtens wettelijk 
voorschrift anders is bepaald, onder leiding 
en verantwoordelijkheid: 

a. van onzen Minister van Justitie, voor
zoover zij steunt op het Wetboek van Straf
vordering of andere wettelijke voorschriften, 
met de uitvoering waarvan h ij is belast; 

b. van den burgemeester en voor zooveel 
noodig van Onzen Commissaris in de Pro
vincie, voor wat betreft de overige politie
zorg tot handhaving van openbare orde en 
rust. 

2 . De oolitiezorg, bedoeld in lid x; onder 
a, wordt Riikspolitiezorg genaamd. 

7. De Ri_ikspolitiezorg wordt uitgeoefend: 
a. door de gemeentepolitie; 
b. door de Rijkspolitie; 
c. door ambtenaren bedoeld in artikel x, 

onder c en d, van dit besluit; 
d. door andere ambtenaren, voor zoover 

zii daartoe bij of krachtens wettelijk voor
schrift zi_i n aangewezen. 

8. 1. Het personeel der gemeentepolitie 
kan slechts uit hoofde van een opdracht van 
Onzen Minister van Justitie regelmatig met 
het overbrengen van gevangenen en aange
houdenen, met het beteekenen van gerechte
lijke stukken en met den dienst bij de ge
rechten worden belast. Met deze werkzaam
heden is als regel de Rijkspolitie belast. 

2. Een opdracht als in het eerste lid be
doeld wordt door Onzen Minister van Justi
tie slechts gegeven in overleg met Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken, die den 
burgemeester daaromtrent hoort, welk over
leg mede de van Rijkswege aan de gemeente 
ter zake te verleenen vergoeding zal betref
fen. 
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9. In gemeenten, waar gemeentepolitie is, 
onhoudt de Rijkspolitie zich - behoudens 
voorzoover betreft haar opgedragen werk
zaamheden als in artikel 8, eerste lid, bedoeld 
- buit en noodzaak van de uitoefening van 
politiezorg, t enzij die plaats heeft onder 
_goedkeuring van of vanwege den burgemees
ter of ingevolge voor bepaalde gevallen ver
strekte opdracht van de Justitie of den Pro
cureur-Generaal fungeerend Directeur van 
Politie t e r ui tvoering van voorschriften als 
bedoeld in artikel 6 sub a. 

10. De Ambtenaren van Rijks- en ge
~eentepolitie verleenen elkander wederkee
rig den noodigen bijstand en behartigen bij 
voortduren een eendrachtige samenwerking. 

ll. x. De Procureur-Generaal fungeert 
als zoodanig onder debevelenvanOnzenMi
nister van Justitie als Directeur van Politie· 
in zijn ressort, dat behoudens voor wat be
treft door Onzen Minister van Justitie te be
palen afwijkingen overeenkomt met het 
rechtsgebied van het Gerechtshof. Hij is be
last met de Rij kspolitiezorg in zijn ressort en 
oefent in dat ressort met inachtneming van 
het bepaalde in artikel x.~. lid x, het gezag 
uit over de Rijkspolitie. Hij waakt er zooveel 
doenlij k voor, dat alle politiepersoneel elkan
der steeds wederkeerig medewerking ver
leent, dat onderling het noodige overleg 
wordt gepleegd en dat bij gezamenlijk optre
den anders dan tot handhaving van de open
bare orde en rust van niet tot één Korps be..: 
hoorend personeel, de vereischte samenwer
k ing, desnoodig onder door hem aan te wijzen 
leiding wordt verkregen. 

2 . De Procureur-Generaal, fungeerend 
Directeur van Politie onthoudt zich van 
eenige bemoeiing in zake de handhaving van 
de openbare orde en rust. Onze Commissaris 
in de provincie en de burgemeester houden 
evenwel met hem het noodige öeraad, terwijl 
hij ook eigener beweging, voor zooveel noo-

' dig, met hem in overleg treedt. 
3. Zoo zulks voor de uitoefening van zijn 

taak dienstig is of door Onzen Minister van 
Justitie wenscheliik wordt geacht, treedt hij 
in overleg met zijn ambtgenooten. 

4. Hij brengt, wanneer hem in zijn ressort 
van ongewenschte toestanden blijkt, daarvan 
rapport uit aan Onzen Minister van Justitie. 

5. Bij verhindering of ontstentenis van 
den Procureur-Generaal treedt, zoolang Onze 
Minister van Justitie niet een ander heeft 
aangewezen, hij, die den Procureur-Generaal 
als zoodanig vervangt, tevens als fungeerend 
Directeur van Politie op. . 

12. De Procureur-Generaal, fungeerend 
Directeur van Politie, overtuigt zich, dat de ~ 
wijze, waarop bij de uitoefening van de 
R ijkspolitiezorg de dienst wordt verricht, be
antwoordt aan de eischen van wet, recht eri 
beleid. 

13. De Burgemeesters doen aan den Pril- . 
cureur-Generaal. fungeerend Directeur van 
Politie, mededeeling van de instructies en a1-
gemeene bevelen voor den hoofdcommissaris 
en de commissarissen van politie en voor het 
overige politiepersoneel gegeven, en van be
velen van algemeenen aard binnen hun ge-
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meenten uitgevaardigd. 
l'• x. De Procureurs-Generaal, fungeeren

de Directeuren van Politie, zijn verplicht aan 
Onze Commissarissen in de provinciën alle 
door dezen nopens de politieaangelegenheden 
in hun gewest gewenschte inlichtingen te ver
strekken en doen hun ook ongevraagd mede
deeling van hetgeen voor hen ter zake van 
belang kan zijn. Ze zijn bevoegd aan Onze 
Commissarissen de maatregelen in overwe
ging te geven die de aangelegenheden der po
litie in hun gewest hun toeschijnen te vor
deren en plegen met, hen zooveel doenlijk 
overleg omtrent die aangelegenheden van 
politie, welke hun bijzonder aangaan. Aan 
-ter zake door Onze Commissarissen geuite 
wenschen geven zij de volle aandacht. 

2. Onze Commissarissen doen aan de Pro
cureurs-Generaal~ fungeerende Directeuren 
van· Politie, mededeeling van de door hen 
genomen maatregelen en uitgevaardigde 
voorschriften op hh stuk van openbare orde 
en rust., 

15, x. In de gemeente is de burgemeester 
belast met de handhaving van de openbare 
-0rde en rust behoudens voor zooveel betreft 
de uitvoering van wettelijke voorschriften op 
dit terrein liggende, welke door Ons op ge
nieenschappelijke voordracht van Onze Mi
nisters van Justitie en Binnenlandsche Zaken 
worden aangewezen. De in de gemeente 
dienstdoende politie staat daartoe onder zijn 
bevelen. 

2. Behoeft met het oog op de handhaving 
van de openbare orde en rust de politie ter 
plaatse bijstand, dan treft op verzoek van 
en in overleg met den burgemeester de Pro
cureur-Generaal, fungeerend Directeur van 
Politie de noodige voorzieningen. De Procu
reur-Generaal, fungeerend Directeur van Po
litie, stelt Onzen Commissaris in de pro,oncie 
terstond in kennis met de getroffen voorzie
ningen en betrekt hem, indien de bijstand 
wordt gevraagd met het oog op oproerige be
weging, samens_choling of andere stoornis der 
openbare orde of ernstige vrees voor het ont
staan daarvan zoo eenigszins mogelijk in het 
overleg met den burgemeester. 

3. In spoedeischende gevallen ,kan het in 
het vorig lid bedoelde verzoek rechtstreeks 
worden gericht tot de leiding van de politie
eenheden, die voor het geven van bijstand in 
aanmerking komen en zoo noodig tot den 
<!oor Onzen ·Minister van Oorlog aangewezen 
Commandant der Koninklijke Marechaussee. 
De burgemeester stelt den Procureur-Gene
raal, fungeerend Directeur van Politie en 
Onzen Commissaris in de provincie daarvan 
-terstond in kennis. 

16, x. Onze Commissaris in de provincie 
ziet toe, d'at de handhaying van de openbare 
orde en rust naar den eisch geschiedt. 

2. Zijn voor h~t gebied van meer dan 
eene gemeepte bijzondere voorzieningen noo
di~. dan treft hij voor zooveel bijstand be
treft op overeenkomstigen voet als in het ge
stelde in het vorig artikel ten aanzien ,van 
den burgemeester is bepaald, door tusschen
komst van de burgemeesters de vereischte 
maatregelen en regelt de bevelvoering. 

1945 

17. x. Is ook na de toépassing van het be
paalde in de artikelen 15 en ;i:6 de politie on
to.ereikend, dan roept Onze Commissaris in 
de provincie de hulp van krijgsvolk in bij de 
bevoegde militaire autoriteiten. 

2. Onze Commissaris geeft van de vorde
ring terstond kennis aan Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken. 

3. De bevoegde militaire autoriteit vol
doet terstond aan de vordering en bepaalt in 
overleg met Onzen Commissaris in de pro
vincie de sterkte en de soort van het krijgs
volk. Bij gemis aan overeenstemming beslist 
Onze Commissaris, behoudens beroep van de 
bevoegde militaire autoriteit op Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken. 

4. Hangende de beslissing van Onzen 
voornoemden Minister wordt voor zoover 
zulks slechts eenigszins mogelijk is, aan de 
vordering van Onzen Commissaris gevolg ge-
geven. • 

5. In spoedeischende gevallen kan de 
hulp van krijgsvolk ook rechtstreeks door 
den burgemeester worden ingeroepen, in 
welk geval het in de vorige leden ten aan
zien van Onzen Commissaris in de provincie 
bepaalde voor hem overeenkomstige toepas
sing vindt. De Burgemeester stelt dan Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken en On
zen Commissaris in de provincie daarvan ter
stond in kennis. 

18, Wij behouden ons voor, op gemeen
schappelijke voordracht van Onze Ministers 
van Justitie en van Binnenlandsche Zaken 
nadere regelen te stellen ten aanzien van de 
verdeeling der kosten van de politie. 

19. x. Onze Ministers van Justitie en 
van Binnenlandsche Zaken geven bij ge
meenschappelijke beschikking nadere alge
meene regelen zoowel voor het corps Rijks
politie als voor de gemeentepolitie ten aan
zien van de toekenning van rangen. Artikel 
s, lid 2, is van toepassing. 

2. Gedurende zes maanden na het in wer
king treden van dit besluit zijn Onze Mi
nisters van Justitie en van Binnenlandsche 
Zaken gezamenlijk bevoegd ambtenaren van 
de Rijks- en gemeentepolitie ook zonder hun 
verzoek naar een · andere gemeente of een 
ander corps over te plaatsen of hen in rang 
te verlagen. 

20. Onze Ministers van Justitie en van 
Binnenlandsche Zaken stellen gezamenlijk of 
ieder voor zooveel hem aangaat de voor
schriften vast, die voor een juiste uitvoering 
van dit besluit worden gevorderd. 

21. De artikelen x en 4 van Ons besluit 
van 27 September 1944 (Staatsblad No. E 
123), alsmede Ons besluit van 6 Augustus 
19:-1 .~ (Staatsblad No. 497) vervallen. 

22, Dit besluit ten aanzien waarvan de 
bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede lid, 
van het Besluit op den bijzorideren staat van 
beleg niet kan worden uitgeoefend, kan wor
den aangehaald als "Politiebesluit 1945" en 
treedt in werking met ingang van den dag 
volgende op dien zijner afkondiging. 

Onze Ministers van Justitie en van Bin
nenlandsche Zaken zijn ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van dit 
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besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst: en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 8sten November 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Justitie, KOLFSCHOTEN. 

De Min. van Binnenlandsche Zaken, BEEL. 

(Uitgeg . zo November z94~)-
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8 November z945. BESLUIT, betreffende 
nadere wijziging van het Koninklijk be
sluit van 30 Maart 1945, Staatsblad No. 
F 37, houdende nadere regeling omtrent 
de uitbetal'lng in Nederland van cou
pons, behoorende bij schuldbekentenis
sen ten laste van den Staat. 

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

Financiën, van Justitie en van Overzeesche 
Gebiedsdeelen van 8 October 1945, no. 137, 
Generale Thesaurie, Afdeeling Juridische 
Zaken en Bewindvoering; 

Overwegende, dat Ons besluit van 30 
Maart 1q45 (Staatsblad no. F 37), laatste
lijk gewijzigd bij Ons besluit van 26 Juli 1945 
(Staatsblad no. F 126), nadere wijziging be
hoeft; 

Den Raad .van State gehoord (advies van 
23 October 1945, no. 13); 

Gezien het nader raoport van Onze voor
noemde Ministers van 30 October 1945, no. 
173, Generale Thesaurie, Afdeeling Juridi
sche Zaken en Bewindvoering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. 1. In artikel 2, lid 1 van Ons be

sluit van 30 Maart 1945 (Staatsblad no. F 
37) wordt achter de woorden: ,,de Neder
landsche Bank" ingevoegd: ,.voor zoover be
treft coupons van schuldbekentenissen ten 
laste van den Staat der Nederlanden, onder
scheidenlijk aan de desbetreffende betaal
kantoren, voor zoover betreft coupons van 
schuldbekentenissen ten laste van Neder
Iandsch-Indië,". 

2. In artikel 3 van Ons besluit van 30 
Maart 1945 (Staatsblad no. F 37), gelijk dit 
artikel is aangevuld bij Ons besluit van 26 
Juli 1945 (Staatsblad no. F 126), wordt ach
ter de woorden: ,,de Nederlandsche Bank" 
ingevoegd: ,,voor zo.over betreft coupons van 
schuldbekentenissen ten laste van den Staat 
der Nederlanden, onderscheidenlijk door de 
desbetreffende betaalkantoren, voor zoover 
betreft coupons van schuldbekentenissen ten 
last e van ~ederlandsch-Indië." 

2. Dit besluit, ten aanzien waarvan de 
bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede lid, 
van het Besluit op den b ijzonderen staat van 
beleg, niet kan worden uitgeoefend, treedt in 
werking met ingang van den dag, volgende 
op dien ziirier afkondiging. 

Onze Ministers van Financiën, van Justi
tie en van Overzeesche Gebiedsdeelen zijn, 
ieder voor zoover hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en in afschrift aan 

den Raad van State zal worden toegezonden_ 
's-Gravenhage, den 8sten November 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. van Justitie, KOLFSCHOTEN. 

De Min. v. Overz. Gebiedsd., LOGEMANM . 

(Uitgeg. z9 November z945). 
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8 November z945. BESLUIT, houdende in
voering van den rang van Hoofdofficier
Marv-a der ze klasse, equivalent aan den 
rang van Kapitein-Luitenant ter Zee. 

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

Marine van den 27 October 1945, No. PD 
177/30/1/45; . 

Gelet op Ons Besluit van 31 October 1944 
no. 1 (Staatsblad no. E 160), zooals dat is 
gewijzigd bij Ons Besluit van 25 Juli 1945 
no. 21 (Staatsblad no. F 127); 

Overwegende, dat het noodzakelijk is ge
bleken bii de Marine Vrouwen Afdeeling een 
rang in te voeren, equivalent aan dien van 
Kaoitein-luitenant ter zee; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Eenig artikel. 
In artikel 1 van Ons Besluit van 31 Octo

ber 1q44 no. 1 (Staatsblad no. E 160), zooals 
dit is gewijzigd bii Ons Besluit van 25 Juli 
1945 no. 21 "(Staatsblad no. F 127) worden 
onmiddelliik boven de woorden: 

"Officier-Marva der 1e klasse (met den 
rang van Luitenant ter Zee der 1e klasse)" 
ingevoegd de woorden: ,,Hoofdofficier-Mar
va der 2"e klasse (met den rang van Kapi-
tein-luitenant ter zee)". • 

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

's.Gravenhage, den 8sten November 1945 . 

WILHELMINA. , 
De Min. van Marine, J. M. DE Boov. 

(Uitgeg. II December 1945). 
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8 November r945. WET, houdende goed
keuring van het Handvest der Vereenig
de Naties, onderteekend -te San Fran
cisco op 26 Juli 1945. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, 

salut! doen te weten: 
Alzoo Wij in overwegin~ genomen hebben, 

dat het vanwege Ons te San Francisco op 26 
Juni 1945 onderteekende Handvest der Ver
eenigde Naties tezamen met het daaraan ge
hecht Statuut van het Internationale Ge
rechtshof, alvorens te kunnen worden be
krachtigd, ingevolge artikel 60, lid :i, der 
Grondwet de goedkeuring der Staten-Gene
raal behoeft; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State 
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gehoord, en met gemeen overleg der Staten
Gene'raal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvihden en verstaan bij deze: 

Art. 1. Het vanwege Ons te San Fran
cisco op 26 Juli IQ45 onderteekende Hand
vest der Vereenigde Naties, in afdruk nevens 
deze wet gevoegd tezamell met het daaraan 
gehecht Statuut van .het Internationale Ge
rechtshof, wordt goedgekeurd. 

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

Lasten en bevelen, dat deze in het Staats
blad zal worden geplaatst, en dat alle Mi
nisterieele Departementen, Autoriteiten, 
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, 
aan de nauwkeurige uitvoering de hand zul
len houden. 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 8sten No
vember I945• 

WILHELMINA. 

De Min. v. Buiten]. Z. , E. N. VAN KLEFFENS. 

De Min. voor Algem. Oorlogvoeri~ van het 
Koninkrijk, W. SCHERMERHORN. 

De Min. v~n Justitie, KOLFSCHOTEN. 

De Min. van Binnenlandsche Zaken, BEEL. 

De Min. v. 0., K. en W., VAN DER LEEUW. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. van Oorlog, J . . MEYNEN. 

De Minister van Marine, DE BooY. 

De Min. v. Openb. Werken, J. A. RINGERS. 

De Min. v. Verk. en Energie, TH. V. SCHAIK. 

De Min. v. Handel en Nijverheid, H. Vos. 
De Min. van Scheepvaart a.i., DE BooY. 

De Min. van L., V. en V ., S. L. MANSHOLT. 

De Mi11,. van Soc. Zaken, W. DREES. 

De Min. v. Overz. Gebiedsd., LOGEMANN. 

De Min. zonder Portel., J. H. VAN RoYEN. 

(Uitgeg. z6 November z945). 

CHARTER OF. THE UNITED NATIONS. 

We, the peoples of the United Nations, 
determined-

to save succeeding generations from the 
scourge of war, v,,hich twice in our lifetime 
has brought untold sorrow to mankind, and 

to reaffirm faith in fundamental human 
rights, in the dignity and worth of the hu
man person, in the equal rights of men and 
women and of nations large and small, and 

to establish conditions under which justice 
and respect for the obligations arising from 
treaties and other sources of ï.oternational 
Iaw can be maintained, and 

to promote social progress and better 
standards of life in larger freedom, and for 
these ends-

to practise tolerance and live together in 
peace with one another as good neighbours, 
and 

to unite our strength to maintain inter
national peace and security, and 

to ensure, by the acceptance of principles 
and the institution of methods, that anned 
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force shall not be used, save in the common 
interest, and 

to employ international machinery for the 
promotion of the economie and social ad
vancement of all peoples, 

have resolved tot .combine our efforts to 
accomplish these aims. 

Accordingly, our respective Governments, 
through representatives assembled in the 
city of San Francisco, who have exhibited 
their full powers found to be in good and 
due form, have agreed to the present Charter 
of the United Nations and do hereby esta
blish an international organisation to be 
known as the United Nations. 

CHAPTER I. 

Purposes and Prlncfples. 

Article 1. 

The Purposes of the United Nations 
are : -

1. To maintain international peace an:{d 
security, and to that end: tot take effectiv 
collective measures for the prevention an 
removal of threats to the peace. and for e 
suppression of acts of aggression or o er 
breaches of the peace, and to bring abo t by 

-peaceful means, and in conformtiy wit the . 
principles of justice and internationa law, 
adjustment or settlement of intern tional 
disputes or situations which might Ie d to a 
breach of the peace; . 

2 , To develop• friendly relatiom's among 
nations based on respect for the ph nciple of 
equal rights and self-determithatipn of 
peoples, and to take other a~ propriate 
measures to strengthen universa! p ace; 

3. To achieve international co-operation 
in solving international problems \of an eco.
nomic, social, cutural, or hum:anitarian 
character, and in promoting and en._couraging 
respect for human rights and for fundamen
tal freedoms for all without distinct,ion as to 
race, sex, language, or religion; and 

4. To be a centre for harmonis-ing the 
actions of nations in the attainment of these 
common ends. 

Article 2. 

The Organisation and its Members, in 
pursuit of the Purposes stated in Article 1, 

shall act in accordance with the following 
Principles: -

1. The Organisation is based on the prin
ciple of the sovereign equality of all its 
Members. 

2. All Membe rs, in order to ensure to all 
of them the rights and benefits resulting 
from membership, shall fulfil in good faith 
the obligations assumed by them in accor
dance with the present Charter. 

:-i . All Members shall settle their inter
national disputes by peaceful means in such 
a manner that international peace and se
curity, and justice, are not endangered. 

4. All Members shall refrain in their 
international relations from the threat or 
use of force against the territoria! integrity 
or politica! independence of any State, or in 

1 .... 
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any other manner inconsistent with the 
Purposes of the United Nations. 

5. All Members shall give the United 
Nations every assistance in any action it 
takes in accordance with the present Charter, 
and shall refrain from giving assistance to 
any State against ',Vhich the United Nations 
is taking preventive or enforcement action. 

6. The Organisation shall ensure that 
States which are not Members of the United 
Nations act in accordance with these Prin
ciples so far as may be necessary for the 
maintenance of international peace and 
security. 

7. Nothing contained in the present 
Charter shall authorise the United Nations to 
intervene in matters which are ·essentially 
within the domestic jurisdiction of any State 
or shall require the Members to submit such 
matters to settlement under the present 
Charter; but this principle shall no prejudice 
the application of enforcement measures 
under Chapter VII. 

CHAPTER II. 

Membershlp. 

Article 3. 

T e original Members of the United Na
tions shall be the States which, having par
ticipa ed in the United Nations Conference 
on In ernational Organisation at San Fran
cisco, ó having previously signed the De
claration by United Nations of the 1st 
January, 19.42, sign the present Charter and 
ratify it n accordance with Article no. 

Article 4. 

x. M !fmbership in the United Nations is 
open to 811 other peace-loving States w_hich 
accept the obligations contained in the pre

, sent Charter and, in the jugdment of the 
Organisation, are able and willing to carry 
out thesè, obligations. /. 

2. The admission of any such State to 
membership in the United Nations will be 
etfr:cted by decision of the Genera! Assem
bly upon the recommendation of the Security 
Council. 

Article 5. 

A Member of the United Nations against 
which preventive or enforcement action has 
been taken by the Security Council rnay be 
suspended from the exercise of the rights , 
and privileges of membership by the Genera! ' 
Assembly upon the recommendation of the 
Security Council. The exercise of these 
rights and privileges may be restored by the 
Security Council. 

Article 6. 

A Member of the United Nations which 
has persistently violated the Principles con
tained in the present Charter may be expel-

-led from the Organisation by the Genera! 
Assembly upon the recommendation of the 
Security Council. 
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CHAPTER III. 

Organs. 

Article 7. 
x. There are established as· the principal 

orgaris of the United Nations: a Genera! As
sembly, a Security Council, an Economie and 
Social Council, a Trusteeship Council, an 
International Court of Justice, and a Se
cretariat. 

2. Such subsidiary organs as rnay be 
found necessary may be establish~d in accor
dance with the present C~arter. _ 

Article 8. 
The United Nations shall place no restric

tions on the eligibility of men and women to 
participate in any capacity and under-condi
tions of equality in its principal and subsi
diary organs. 

CHAPTERIV. 

The Genera! Assembly. 

Composition. 

Article · g. 
1. The Genera! Assembly·shall consist of 

all the Members of the United Nations. 
2. Each Member shall have not more 

than five representatives in the Gel)eral As
sembly. 

Functions and Powers. 

Article m. 
Th"e Genera! Assembly may discuss any 

questions or any matters within the scope of 
the present Charter or relating to the powers 
and functions of any organs provided for in 
the present Charter, and, except as provided 
in Article 12, may make recom:mendations to 
the Members of the United Nations or to the 
Security Council or to both on any such 
questions or matters. 

Article n. 
1. . The Genera! Assembly rnay consider 

the general principles of co-operation in the 
maintenance of international peace and secuc 
rity, including the principles governing dis
armament and the regulation of armaments, 
and may make recommendations with regard 
to such principles to the Members or to the 
Security Council or to both. 

2. The Genera! Assembly may discuss any 
questions relating to the maintenance of in
ternational peace and security brought be
fore it by any Member of the United Na
tions, or by the Security Council, or by a 
State which is not a Member of the United 
Nations in accordance wich Article 35, para
graph 2, and, except as provided in Article 
12, may make recommendations with regard 
to any such questions to the State or States 
concerned or to the Security Council or o 
both. Any such question on which action is 
necessary shall be referred to the Security 
Council by the Genera! Assembly either 
before or after discussion. 

3. .The Genera! Assembly may call the at
tention of .the Security Council to situations 
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which are likely to endanger international 
peace and security. . 

4 . The powers of the Genera! Assembly 
set forth in this Article shall not limit gene
ral scope of Article 10. 

Article u. 
1. While the Security Council is exercis

ing in respect of any dispute or situation the 
functions assigned to it in the present Char
ter, the Genera! Assembly shall not make 
any recommendation with regard to that dis
pute or situation unless the Security Council 
so requests. 

:a . The Secretary-General, with the con
sent of the Security Council, shall notify the 
Genera! Assembly at each session of any 
matters relative to the maintenance of inter
national peace and security which are being 
dealt with by the Security Council, and shall 
similarly notify the Genera! Assembly, or 
the Members of the United Nations if the 
Genera! Assembly is not in séssion, imme
diately the Security Council ceases. to deal 
with such matters. 

Article x3-
1. The Genera! Assembly shall initiate 

studies and make recommendatiofls for the 
puroose of-

(a) promoting international co-operation 
in the politica! field and encouraging the pro
gressive deve!opment of international 1.aw 
and its codification; 

(b) promoting international co-operation 
in the economie, social, cultural, educational 
and health fields, and assisting in the reali
sation of human rights and fundamental 
freedoms for all without distinction as to 
race, sex, language or religion, 

2. The further responsibilities, functions 
and powers of the Genera! Assembly with 
respect to matters mentioned in paragraph I 

(b) above are set forth in Chapters IX and 
X. 

Article x4. 
Subject to the provisions of Article u, the 

Genera! Assembly may recommend measures 
for the peaceful adjustment of any situation, 
regardless of origin, which it deerns likely tó 
impair the genera! welfare or friendly rela
tions among nations, including situations re
sulting from a violation of the provisions of 
the present Charter setting forth the Pur
-poses and Principles of the United Nations. 

Article x5. 
:r. The Genera! Assembly shall receive 

and consider annual and special reports from 
the Security Council; these reports shall in
clude an account of the measures that the 
Security Council has decided upon or taken 
to maintain international peace and security. 

2. The Genera! Assembly shall receive 
and consider reports from the other organs 
of the United Nations. 

Article x6. 
The Genera! Assembly shall perform such 

functions with respect to the international 
L. & s. I945 

1945 

trusteeship system as are assigned to it 
under Chapters XII and XIII, including the 
approval of the trusteeship agreements for 
areas not designated as strategie. 

Article 17. 

1. The Genera! Assembly shall consider 
and approve the budget of the Organisation. 

2. The '--expenses of the Organisation shall 
be borne by the Members as apportioned by 
the Genera! Assembly. 

3. The Genera! Assembly shall consider 
and approve any financial and budgetary ar
rangements with specialised agencies referred 
to in Article 5 7 and shall examine the ad
ministrative budgets of such specialised 
agencies with a view to making recommen
dations to the agencies concerned. 

Voting. 

Article_ 18. 

• x. Each Member of the Genera! Assem
bly shall have one vote. 

2. Decisions of the Genera! Assembly on 
important questions shall be made by a two
thirds majority of the members present and 
voting. These questions shall include: recom
mendations with respect to the maintenance 
of international peace and security, the elec
tion of the non-permanent members of the 
Security Council, the election of the mem
bers of the Economie and Social Council, the 
election of members of the Trusteeship Coun
cil in accordance with paragraph I (c) of 
Article 86, the admission of new Members to 
the United Nations, the suspension of the 
rights and privileges of membership, the ex
pulsion of Members, questions relating to 
the operation of"the trusteeship system, and 
budgetary questions. 

~- Decisions on other questions, including 
the determination of additional categories of 
questions to be decided by a twothirds ma
iority, shall be made by a majority of the 
members present and voting. 

Article 19. 

A Member of the United Nations which is 
in arrears in the payment of its financial 
contributions to the Organisation shall have 
no vote in the Genera! Assembly if the 
amount of its arrears equals or exceeds the 
amount of the contributions due from it for 
the preceding two full years. The Genera! 
Assembly may, nevertheless, permit such a 
Member to vote if it is satisfied that the 
failure to pay is due to conditions beyond 
the control of the Member. 

Procedure. 

Article 20: 

The Genera! Assembly shall meet in re
gular annual sessions and in such special ses
sions as occasion may require. Special ses
sions shall be convoked by the Secretary
General at the request of the Security Coun
cil or of a majority of the Members of the 
United Nations. 

IS 
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Article 21. 

The Genera! Assembly shall adopt its owi, 
rules of procedure. It shall elect its President 
for each session. 

Article 22. 

The Genera! Assembly may establish such 
subsidiary organs as it deerns necessary for 
the performance of its functions. 

CHAPTER V. 

The Securlty Councll. 

Composition. 

Article 23. 
1. The Security Council shall consist of 

eleven Members of the United Nations. The 
Republic of China, France, the Union of 
Soviet Socialist Republics, the United King_ 
dom of Great Britain and Northem Ireland, 
and the United States of America shall be 
permanent members of the Security 
Council. The Genera! Assembly shall elect 
six other Members of the United Nations to 
be non-permanent members of the Security 
Council, due regard being specially paid, in 
the first instance to the contribution of 
Members of the UnitedNationstothemaint
enance of international peace and security 
and to the other purposes of the Organisation, 
and also to equitable geographical distri
but,ion. 

2. The non-permanent members of the 
Security Council shall be elected for a term 
of two years. In the first election of the non
permanent members, however, three shall be 
chosen for a term of one year. A retiring 
member shall not be eligwJe for immediate 
re-election. 

3. Each member of the Security Council 
shall have one representative. 

Functions and Powers. 

Article 24. 
1. In order to ensure prompt and effect

ive action by the United Nations, its Mem
bers confer on the Security Council primary 
responsibility for the maintenance of inter
national peace and security. and agree that 
in carrying out its duties under this responsi
bility the Security Council acts on their 
behalf. 

2. In discharging these duties the Secu
rity Council shall act in accordance with the 
Purposes and Principles of the United Na
tions. The specific powers granted to the 
Security Council for the discharge of these 
duties are laid down in Chapters VI, VII, 
VIII, and XII. 

3. The Security Council shall submit an
nual and, when necessary, special reports tot 
the Genera! Assembly for its consideration. 

Article 25. 
The Members of the United Nations agree 

to accept and carry out the decisions of the 
Security Council in accordance with the 
present Charter. 
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Article 26. 
In order to promote the establishment and 

maintenance of international peace and se
curity with the least diversion for arma
ments of the world's human and economie 
resources, the Security Council shall be 
responsible for formulating, with the as
sistance of the Military Staff Comrnittee 
referred to in Article 4 7, plans to be sub
mitted to the Members of the.United Nations 
for the establishment of a system for the 
regulation of armaments. 

Voting. 

Article 27. 
r. Each member of the Security Council 

shall have one vote. 
2. Decisions of the Security Council on 

procedural matters shall be made by an af
firmative vote of seven members. 

3. Decisions of the Security Council on 
all other matters shall be made by an affir
mative vote of seven members including the 
concurring votes of the permanent members; 
orovided that, in decisions under Chapter 
VI, and under paragraph 3 of Article 52, a 
party to a dispute shall abstain from voting. 

Procedure. 

Article 28. 
1. The Security Council shall be so or

ganised as to be able to function continuous
ly. Each member of the Security Council 
shall for this purpose be represented at all 
times at the seat of the Organisation. 

2. The Security Council shall hold perio
dic meetings at which each .of its members 
may, if it so desires, be represented by a 
member of the Government or by some other 
speciallv designated representative. 

-~- The Securîty Council may hold meet
ings at such places other than the seat of the 
Organisation as in its jugdment will best 
facilitate its work. 

Article 29. 
The Security Council may establish such 

subsidiary organs as it deerns necessary- for 
the performance of its functions. 

Article 30. 
The Security Council shall adopt its own 

rules of procedure, including the method of 
,selecting its President. 

Artic!e 31. 
Any Member of the United Nations which 

is not a member of the Security Council may 
participate, without vote, , in the discussion 
of any question brought before the Security 
Council whenever the letter considers that 
the interests of that Member are specially 
affected. 

Article 32. 
Any Member of the United Nations which 

is not a member of the Security Council or 
any State which is not a Member of the 
United Nations, if it is a party to a dispute 
under consideration by the Security Council, 
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shell be invited to participate, without vote, 
in the discussion relating to the dispute. The 
Security Council shall lay down such con
ditions as it deerns just for the participation 
of a State which is not a Member of the 
Uaited Nations. 

CHAPTER VI. 

Pacific Settlement of Dlsputes, 

Article 33. 
1. The parties to any dispute, the 

continuance of which is likely to endanger 
the maintenance of international peace and 
security, shall, first of all, seek a solution by 
negotiation, enquiry, mediation, conciliation, 
arbitration, judicia! settlement, resort to 
regional agencies or arrangements, or other 
peaceful means of their own choice. 

2. The Security Council shall, when it 
deerns necessary, call upon the parties to 
settle their dispute by such means. 

Article 34. 
The Security Council may investigate any 

dispute, or any situation which might lead to 
international friction or give rese to a 
dispute or situation is likely to endanger the 
maintenance of international peace and 
security. 

Article 35. 
1. Any Member of the United Nations 

may bring any dispute, or any situation of 
the natrure referred to in Article 34, to the 
attention of the Security Council or of the 
Genera! Assembly. 

2 . A State which is not a,Member of the 
United Nations may bring to the attention 
of the Security Council or of the Genera! 
Assembly any dispute to which it is a party, 
if it accepts in advance, for the purposes of 
the dispute, the obligatjons of pacific settle
ment provided in the present Charter. 

3. The proceedings of the Genera! As
sembly in respect of matters bróught to its 
attention under this Article will be subject 
to the provisions of Articles n and 12. 

Article 36. 
:i:. The Security Council may, at any stage 

of a dispute of the nature referred to in Ar
ticle 33 or pf a situation of like nature, re
commend appropriate procedures or methods 
of adjustment. 

2. The Security Council should take into 
consideration any procedures for the settle
ment of the dispute which hav_e already been 
adopted by the parties. 

:i. In making recommendations under 
this Article the Security Council should also 
take into consideration that legal disputes 
should as a genera! rule be referred by the 
parties to the International Court of Justice 
in accordance with the provisions of the 
Statute of the Court. 

Article 37. 
1. Should the parties to a dispute of the 

nature referred to in Article 33 fail to settle 
it by the means indicated in that Aride, they 
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shall refer it to the Sec"urity Council. 
· 2. If the Security Council deerns that the 
continuance of the dispute is in fact likely 
to endanger the maintenance of international 
peace and security, it shall decide whether to 
take action under Article 36 Or to recommend 
such terms of settlement as it may consider 
appropriate. 

Article 38. 
Without prejudice to the provisions of Ar

ticles 33 to 37, the Security Council may, if 
all the parties to afly dispute so request, 
make recommendations to the parties with 
a view to a pacific settlement of the dispute. 

CHAPTER VII. 
Actlon wlth respect to Threats to the Peace, 

Breaches of the Peace, ancl Acts of 
Aggresslon, 

Article 39. 
· The Security Council shell determine the 

existence of any threat to the peace, breach 
of the peace, or act of aggression, and shell 
make recommendations, or decide what 
measures shall be taken in accordance with 
Articles 41 and 42 to maintain or restore in
ternational peace and security. 

Article 40. 
In order to prevent an aggravation of the 

situation, the Security Ceuncil may, before 
making the recommendations or deciding 
upon the measures provided for in Article 39, 
call upon the parties concemed to comply 
with such provisional measures as it deerns 
necessary or desirable. Such provisional 
measures shall be without prejudice to the 
rights, claims or position of the parties con
cerned. The Security Council shall duly take 
account of failure to comply with such pro
visional measures. 

Article 4~ 
The Security Council may decide what 

measures not involving the use of armed are 
to be employed to give effect to its decisions, 
and it may call upon the Members of the 
United Nations to apply such measures. 
These may include complete or partial inter
ruption of economie relations and of rail, 
sea, air, postal, telegraphic, radio and other 
means of communication, and the severance 
of diplomatie relations. 

Article 42. 

Should the Security Council consider th~t 
measures provided for in Article 41 would 
_be inadequate or have proved to be inade
quate, it may take such action by air, sea or 
land forces as may be necessary to maintain 
or restore international peace and security. 
Such action may include demonstrations, 
blockade and other operations by air, sea or 
land forces of Members of the Unitéd 
Nations. 

Article 43. 
1. All Members of the United Nations, 

in order to contribute to ·the maintenance of 
international peace and security, undertake 
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to make available to the Security Council, 
on its call and in accordance with a special 
agreement or agreements, armed forces, as
sistance and facilities, including rights of 
passage, necessary for the purpose of maint
aining international peace and security. 

2 . Such agreement or agreements shall 
govern the numbers and types of forces, their 

·degree of readiness and genera! location, and 
the nature of the facilities and assistance tot 
he provided. 

3 . The agreement or agreements shall be 
nègotlated as soon as possible on the int~ative 
of the Security Council. They shall be con
cluded between the Security Council and 
Members or between the Security Council 
and groups of Members and shall be subject 
to ratification by the signatory States in ac
cordance with their respective constitutional 
processes. 

Article 44. 
When the Security Council has decided to 

use force it shall, before calling upon a Mem
ber not represented on it to provide anned 
forces in fulfilment of the obligations as
sumed under Article 43, invite that Member, 
if the Member so desires, to participate ·in 
the decisions of the Security Council concer
ning the employment of cóntingents of that 
Member's anned forces . 

Article 45. 
In oder to anable United Nations to take 

urgent military measures, Members shall 
hold immediately available national air force 
contingents for combined international en
forcement action. The strength and degree 
of readiness of these contingents and plans 
for their combined action shell be deter
mined, within the limits leid down in the 
special agreement or agreements referred to 
in Article 43, by the Security Council with 
the assistance of the Military Staff Com
mittee. 

Article 46. 
Plans for the application of armed force 

shall be· made by the Security Council with 
the assistance ~f the Military Staff Com
mittee. 

Article 47. 
x. There shell be established a Military 

Staff Committee to advise and assist the 
Security Council on all guestions relating to 
the Security Council's military requirements 
for the maintenance of international peace 
and security~ the employment and command 
of forces olaced at its disposal, the regulation 
of armaments and possible disannament. 

2. The Military Staff Committee shall 
consist of the Chiefs of Staff of the perma
nent members of the Security Council or 
their representatives. Any Member of the 
United Nations not pennanently represented 
on the Committee shall be invited by the 
Committee to be associated with it when 
the efficient discharge of the Committee's 
responsibilities requires the participation of 
that Member in its work. 

3 . The Military Staff Committee shalf 
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be responsible under the Security Council 
for the strategie direction of any armed for
ces placed at the disposal of the Security 
Council. Questions relating to the command 
of such forces shall be worked out subse
quently. 

4. The Military Staff Committee, with 
he authorisation of the Security Council and 

after consultation with appropriate regional 
agencies, may establish regional sub-com
mittees. 

Article 48. 
x. The action required to carry out the 

decisions of the Security Council for the 
maintenance of international peace and 
security shall be taken by all the Members 
of the Umted Nations or by some .of them, 
as the Security Council may detennine. 

2. Such decisions shall be carried out by 
the Members of the United Nations directly 
and through their action in the appropriate 
international agencies of which they are 
members. 

Article 49. 
The Members of the United Nations shall 

join in affording mutual assistance in car
rying out the measures decided upon by the 
Security Council. 

Article 50. 

If preventive or enforcement measures 
against any State are taken by the Security 
Council, any other State, whether a Member 
of the United Nations or not, which finds 
itself confronted with special economie pro
blems arising from t):ie carrying out of those 
measures shalt have the right to consult the 
Security Council with regard to a solution 
of those problems. 

Article 5x. 
Nothing in the present Charter shall 

impair the inherent right of individual or 
collective sdf-defence if an armed attack 
occurs against a Member . of the United 
Nations, until the Security Council has taken 
the measures necessary to maintain inter
national peace and security. Measures taken 
by Members in the exercise of this right, of 
self-defence shall be immediately reported 
to the Security Council and shall not in any 
way affect the authority and responsibility 
of the Security Council under the present 
Charter to take at any time such action as 
it deerns necessary in orde to maintain or 
restore international peace and security. 

CHAPTER VIII. 
Reglonal Arrangements. 

Article 52. 
x . . Nothing in the present Charter 

precludes the existence of regional arrange
ments or agencies for dealing with such 
matters relating to the maintenance of in
ternational peace and security as are ap
propriate for regional action, provided that 
such arrangements or agencies and their 
activities are consistent with the Purposes 
and Principles of the United Nations. 
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entering into such arrangemerits or con
stituting such agencies shall make every 
effort to achieve pacific settlement of local 
disputes through such regional arrangements 
or by such regional agencies before referring 
them to the Security Council. 

3. The Security Council shall encourage 
the develQR.ment of pacific settlement of local 
disputes through such regional arrangements 
or by such regional ilgencies either on the 
initiative of the States concerned or by re
ference from the Security Council. 

4. This Article in no way impairs the 
application of Articles 34 and 35. 

Article 53. 
r. The Security Council shall, where 

appropriate, utilise such regional arrange
ments or agencies for enforcement action 
under its authority. But no enforcement 
action shall be taken under regional arran
gements or by regional agencies without the 
authorisation of the Securinty Council, with 
the exception of measures against any enemy 
State, as defined in paragraph 2 of this 
Article, provided for pursuant to Article 107 
or in regional arrangements directed against 
renewal of agressive policy on the part of 
any such State, until such time as the Or
ganisation may, on request of the Govern- _ 
ments concerned, be charged with the 
responsibility for preventing further ag
gression by such a State. 

2. The term enemy State as used in 
paragraph x of this Article applies to any 
State which during the Second World War 
has been an enemy of any signatory of the 
present Charter. 

Article 54. 
The Security Council shall at all times be 

· kept fully informed of actiyities undertaken 
or in contemplation under regional arrange
ments or by regional agencies for the 
maintenance of international peace and · 
security. 

CHAPTER IX. 

Intornational Economie and Soclal 
Co-operation. 

Article 55. 
With a view to the creation of conditions 

of stability and well-being which are necess
ary for peaceful and friendly relations among 
nations based on respect for the principle of 
equal rights and self-determination of 
peoples, the United Nations shall promote-

a. higher standards of living, full em
ployment, and conditions of economie and 
social progress and development; 

,. b. solutions of international economie, 
social, health, and related problems; and 
international cultural and educational co
operation; and 

c. universa! respect for, and observance 
of, human rights and fundamental freedoms 
for all without distinction as to race, sex, 
language, or religion. 

• 
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Article 56. 
All Members pledge themselves to take 

joint and separate action in co-operation 
with the Organisation for the achievement 
of the purposes set fortlj in Article 55. 

Article 57. 
x. The various specialised agencies, 

established by intergovernmental agreement 
and having wide international respons
ibilities, as defined in their basic instru
ments, in economie, social, culturaI, educat
ional, health, and related fields, shall be 
brought into relationship with the United 
Nations in accordance with the provisions 
of Article 63. 

2. Such agencies thus brought into 'l'e

lationship with the United Nations are 
hereinafter referred to as specialised agen-
cies. 

Article 58. 
The Organisation shall make recommen

dations for the co-ordination of the policies 
and a<;tivities of the specialised agencies. 

Article 59. 
The Organisation shall, where appropriate, 

initiate 'negotiations among the States con
cerned for the creation of any new spe
cialised agencies required for the ac
complishment of the purpQ.l!es set forth in 
Article 55. . 

Article 60. 
Responsibility for the discharge of the 

functions of the Organisation set forth in this 
Chapter ijhall bè vested in the Genera! As
sembly and, under the authority of the 'Ge
nera! Assembly, in the Economie and Social 
Council, which shall have for this purpose 
the powers set forth in Chapter X. 

CHAPTER X. 
The Economie and Soclal Conncll. 

Composition. 
Article 6x; 

x. The Economie and Social Council 
shall consist of eighteen Membérs of the 
United Nations elected by the Genera! As
sembly. 

2. Subject to the provisions of paragraph 
3, six members of the Economie and Social 
Council shall be elected each year for a term 
of three years. A retiring member shall be 
eligible for immediate re-election. 

3. At the first election, eighteen members 
of the Economie and Social Council shall be 
chosen. The term of office of six members 
so chosen shall expire at the end of one year, 
and of six other members at the end of two 
years, in accordance with.arrangements made 
by the Genera! Assembly. 

4. Each member of the Economie and 
Social Council shall have one representative. 

Functions and Powers. 
Article 62. 

x. The Economie and Social Council may 
make or initiate studies and reports with 

1 
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respect to international economie, social, cul
tural, educational, health, and related mat
ters and may make recommendations with 
respect to any such matters to the Genera! 
Assembly, to the Members of the United 
Nations, and to the specialised agencies con
cerned. 

:i. It may make recommendations for the 
purpose of promoting respect for, and obser
vance of, human rights and fundamental 
freedoms for all. · 

3. It may prepare draft conventions for 
submission to the _ Genera! Assembly, with 
respect to matters falling within its com
petence. 

4. It may call, in accordance with the 
rules prescribed by the United Nations, in
ternational conferences on matters falling 
within its competence. 

Article 63. 

:r, The Economie and Social Council may 
enter into agreements with any of the agen
cies referred to in Article 57, defining the 
terms on which the agency concerned shall 
be brought into relationship with the United 
Nations. Such agreements shall be subject 
to approval by the Genera! Assembly. 

:i. It may co-ordinate the activities .of the 
specialised agencies through consultation 
with and recommendations to such agencies 
and through recommendations to the Genera! 
Assembly and to the Members of the United 
Nations. 

Article., 64. 

1. The Economie and Social Council may 
take appropriate steps to obtain regular 
reports from the specialised agencies. It may 
make arrangements with the Members of the 
United Nations and with the- specialised 
agencies to obtain reports on the steps taken 
o give effect to its own recommendations 
and to recomrnendations on matters falling 
within its competence made by the Genera! 
Assembly. . 

:i. It may communicate its observations 
on these reports to the Genera! Assembly. 

Article 65. 

The Economie and Social Council may 
furnish information to the Security Council 
and shall assist the Security Council upon 
its request. 

Article 66. 

:r. The Economie and Social Council shell 
perform such functions as fall within its 

/ competence in connection with the carrying 
out of the recomrnendations of the Genera! 
Assembly. 

:i. It may, with the approval of the Ge
nera! Assembly, perform services at the 
request of Members of the United Nations 
and at the request of specialised agencies. 

3. It shall perform such other functions 
as are specified elsewhere in the present 
Charter or as may be assigned to it by the 
Genera! Assembly. 
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Voting. 
Article 67. 

r. Each member of the Economie and 
Social Council shall have one vote. 

2. Decisions of the Economie and Social 
Council shall be made by a majority of the 
members present and voting. 

Procedure. 

Article 68. 
The Economie and Social Council shall 

set up commissions in economie and social 
fields and for the promotion of human rights, 
and such other comrnissions as may be re
quired for the performance of its functiom. 

'Article 69. 
The Economie and Social Council shall 

invite any Member of the United Nations to 
participate, without vote, in its deliberations 
on any matter of particular concern to that 
Member. 

Article 70. 
The Economie and Social Council may 

make arrangements for representatives of 
the specialised agencies to participate, 
without vote, in its deliberations and in 
those of the commissions established by it, 
and for its representatives to participate in 
the deliberations of the specialised agencies. 

Article 71, 

The Economie and Social Council may 
make suitable arrangements for consultetion 
with non-govenimental organisations which 
are concerned with matters within its 
competence. Such arrangements may be ma
de with international organisations end, 
where appropriate, with national organis
ations after consultation with the Member 
of the United Nations concerned. 

Article 72. 
r. The Economie and Social Council 

shall adopt its own rules of procedure, in
cluding the method of selecting its President. 

2. The Economie and Social Council 
shall meet as required in accordance with its 
rules, which shall include provision for the 
convening of meetings on the request of a 
majority of its members. 

CHAPTER XI. 

D.eclaratlon Regarding- Non-Self-Governlng 
Territorles. 

Article 73. 
Members of the United Nations which 

have or assume responsibilities for the ad
ministration of territories whose peoples 
have not yet atteined e full measure of 11elf
government recognise the principle that the • 
interests of the inhabitants of these ter
ritories are paramount, and accept as a 
sacred trust the obligation to promote to the 
utmost, within the system of international 
peace and security established by the present 
Charter, the well-being of the inhabitants of 
these territori_es, and, to this end-
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a. to ensure, with due respect for the 
culture of the peoples concerned, their po
litica!, economie, social, and educational 
advancement, their just treatment, and their 
protection against abuses; 

b . to develop self-govemment, to take 
due account of the politica! aspirations of the 
peoples, and to assist them in the progressive 
development of their free politica! institut
ions, according to the particular cirmumstan
ces of each territory and its peoples and 
their varying stages of advancement; 

c. to further international peace and 
security; 

d. to promote conctructive measures of 
development, to encourage research, and to 
co-operate with one another and, when and 
where appropriate, with specialised inter
national bodies with a view to the practical 
achievement of the social, economie, and 
scientific purposes ~t forth in this Article; 
and 

e. to transmit regularly to the Secretary
General for information purposes, subject to 
such limitjltion as security and constitutional 
considerations may require, statistica! and 
other information of a technica! nature 
relating to economie, social, and educational 
-conditions in the territories for which they 
are respectively responsible other than those 
territories to which Chapters XII and XIII 
apply. 

Article 74. 
Members of the United Nations also agree 

that. their policy in respect of the territories 
to which this Chapter applies, no less than 
,n respect of their metropolitan areas, must 
be based on the genera! principle of good
neîghbourliness, due acount being taken of 
the interests and well-being of the rest of 
the world, in social, economie, and commer
cial matters. 

CHAPTER XII. 
International Trnsteeshl11 System. 

Article 75. 
The United Nations shall establish under 

its authority an international trusteeship 
system for the administration and super
vision of such territories as may be placed 
thereunder by subsequent individual agree
ments. These territories are hereinafter 
referred to as trust territories. 

Article 76. 
'fhe basic objectives of the trusteeship 

system, in accordance with the Purposes of 
the United Nations laid down in Article 1 of 
the present Charter, shall be--

a. to further international peace and 
security; 

b. tot promote the politica!, economie, 
social and educational advancement of the 
inhabitants of the trust territories and their • 
progressive developmenttowards self-govern_ 
ment or independence as may be appro
priate to the particular circumstances of each 
territory and its peoples and the freely-ex
pressed wishes of the peoples concerned· and 
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as may be provided by the terms of each 
trusteeship agreement; 

c. to encourage respect for human rights 
and for fundamental freedoms for all without 
distinction as to race, sex, language or reli
gion, and to encourage recognition of the in
terdependence of the peoples of the world; 
and 

d. to ensure equal treatment in social, 
economie and commercial matters for all 
Members of the United Nations and their 
nationals, and also equal treatment for the 
latter in the administration of justice, with
out prejudice to the attainment of the fore
going objectives and subject to the provi
sions of Article Bo. 

Article 77. 
1 . The trusteeship system shall apply to 

such territories in the following categories as 
may be placed thereunder by means of 
trusteeship agreements:-

a. t.::rritories now held under mandate; 
b. territories which may be detach!!d 

from enemy States as a result of the Second 
World War; and 

c. territories voluntarily placed under the 
system by States responsible for their admi
nistration. 

2. It will be a matter for subsequent 
agreement as to which territories in the fore
going categories wil! be brought under ,the 
trusteeship system and upon what terms. 

Article 78. 
· The trusteeship system shall not apply to 

territories which have become Members of 
the United Nations, relationship among which 
sh~ll be based on respect for the principle of 
sovereign equality. 

Article 79. 
The terms of trusteeship for each territory 

to be placed under the trusteeship system, 
including any alteration or amendment, shall 
be agreed upon by the States directly con
cerned, including the mandatory Power in 
the case of territories held under mandate by 
a Member of the United Nations, and shall 
be approved as provided for in Articles 83 
and 85 , 

Article Bo. 

1. Except as may be agreed upon in in
dividual trusteeship agreements, made under 
Articles 77, 79 and 81 , placing each territory 
under the trusteeship system, and until 
such agx-eements have been concluded, 
nothing in this Chapter shall be construed 
in or of itself to alter in any m'anner the 
rights whatsoever of any States or any peoples 
or the terms of existing international instru
ments to which Members of the United Nat
ions may respectively be parties. 

2. Paragraph 1 of this Article shall not 
be interpreted as giving grounds for delay or 
postponement of the negotiation and con
clusion of agreements for placing mandated 
and other territories under the trusteeship 
system as provided for in Article 77. 
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Article 8I. 
The trusteeship agreement shall in each 

case include the terms under which the trust 
territory will be administered and designate 
the authority which will exercise the admi
nistration of the trust territory. Such 
authority, hereinafter called the administe
ring authority, may be one or more States or 
the Organisation itself. 

Article 82. 

There may be designated, in any trustee
ship agreement, a strategie area or areas 
which may indude part or all of the trust 
territory to which the agreement applies, 
without prejudice to anyJ special agreement 
or agreements made under Article 43. 

Article 83. 
1. All functions of the United Nations 

relating to strategie areas, including the ap
proval of the terms of the trusteeship agree
ments and of their alteration or amendment, 
shall be exercised by the Security Council. 

2. The basic objectives set forth in Ar
ticle 76 shall be applicable to the people of 
each strategie area. 

3. The Security Council shall, subject to 
the provisions of the trusteeship agreements 
and without prejudice tot security consider
ations, avail itself of the assistance of the 
Trusteeship Council to perform those functi
ons of the United Nations under the trustee
ship system relating to politica!, economie, 
social and éducational matters in the strate
gie areas. 

Article 84. 
It shall be the duty of the administering 

authority to ensure that the trust territory 
shall play its part in the maintenance of in
ternational peace and security. To this end 
the administering authority may make use of 
volunteer farces, facilities andassistancefrom 
the trust tei-ritory in carrying out the obli
gations towards the Security Council under
taken in this regard by the administering 
authority, as well as for local defence and the 
maintenance of law and order within the 
trust territory. 

Article 85. 
I. The functions of the United Nations 

with regard to trusteeship agreements for all 
areas not designated as strategie including 
the approval of the terms of the trusteeship 
agreements and of their alteration or amend
ment, shall be exercised by the Genera! 
Assembly. 

2. The Trusteeship Council, operating 
under the authority of the Genera! Assembly, 
shall assist the Genera! Assembly in carrying 
out these functions. 

CH_b,PTER XIII. 

The Trnsteeshlp Councll. 
Composition. 

Article 86. 
1. The Trusteeship Council shall consist 
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of the following Members of the Unitecl 
Nations:-

a. those Members administering trust 
territories; 

b. such of those Members mentioned by 
name in Article 23 as are not administering 
trust territories; and 

c. as many other Members elected for 
three-year terms by the Genera! Assembly 
as may be necessary to ensure that the total 
numbers of members of the Trusteeship 
Council is equally divided between those 
Members of the United Nations which ad
minister trust territories and those which do 
not. 

2. Each member of the Trusteeship 
Çouncil shall designate -one specially quali
fied person to re present i t the rein. 

F'unctions and Powers. 

Article 87. 
The Genera! Assembly and under its 

authority, the Trustëeship Cop~cil in car
rying out their functions, may- ' 

a. consider reports submitted by the ad
ministering authority; 

b. accept petitions _and examine them in 
~onsultation with the administering author-
1ty; 

c. provide for periodic visits to the 
respective trust territories at times agreed 
upon with the administering authority; and 

d. take these and other actions in con
formity with the terms of the trusteeship 
agreements. 

Article 88. 
The Trusteeship Council shall formulate a 

questionnaire on the politica! economie 
social, and educational advance~ent of th; 
inhabitants of each trust territory, and the 
administering authority for each trust ter
ritory within the competence of the Genera! 
Assembly shall make an annual report to the 
Genera! Assembly upon the basis of such 
questionnaire. 

Voting. 

Article 89. 
1 . Each member of the Trusteeship 

Council shall have one vote. 
2. Decisions of the Trusteeship Council 

shall be made by a majority of the members 
and voting. 

Procedure. 

Article 90. 
• 1. The Trusteeship Council shall adopt 
1ts own rules of procedure, including the 
method of selecting its President. 

2. The Trusteeship shall meet as required 
in accordance with its rules, which shall in
clude provision for the convening of meetings 
on the request of, a majority of its members. 

Article 91. 
The Trusteeship Cquncil shall, when ap

propriate, avail itself of the assistance of the 
Economie and Social Council and of the 
specialised agencies in regard to matters 
wit-h which they are resp_ectively concemed. 

; 
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CHAPTER XIV. 
'l'he International Court of Justlce. 

Article 92. 
The International Court of J ustice shall 

be the principal judicial organ of the United 
Nations. It shall function in accordance with 
the annexed Statute, which is based upon 
the Statute of the Permanent Court of In
ternational Justice and fonns an integralpart 
of the present Charter. 

Article 93. 
x. All Members of the United Nations 

are, ipso facto, parties to the Statute of the 
International Court of Justice. 

a. A State which is not a Member o-f the 
-United Nations may become a party to the 
Statute of the International Court of Justice 
on conditions to be determined in each case 
by the Genera} Assembly upon the recom
meodation of the Security Council. 

Article g4. 

~. Each Member of the United Nations 
undertakes to comply with the decision of the 
International Court of Justice in any case to 
which it is a party. 

a. lf any party to a case fails to perform 
the obligations incumbent upon it under a 
judgment rendered by the Court, the ether 
party may have recourse to the Secur-ity 
Council, which may, if it deems necessary, 
make recommendations or decide upon 
measures to be taken to give effect to the 
judgment. 

Article 95. 
Nothing in the present Charter shall pre

vent Members of the United Nations from 
entrusting the solution of their differences to 
ether tribunals by virtue of agreements al
ready in existence of which may be con
cluded in the future. 

Article 96. 
.x. The Genera! Assembly or the Security 

Council may request the International Court 
of Justice to give an advisory opinion on any 
!egel question. 

a. Other organs of the United Nations 
and specialised agencies, which may at any 
time be so authorised by the Genera! As
sernbly, may also request advisory opinións 
ol the Court on legal questions arising within 
the scope of their activities. 

CHAPTER XV. 
Tlto Secre tarlat. 

Article g7. 
The Secretariat shall comprise a Secretary

General and such staff as the Organisation 
may require. The Secretary-General shall be 
appointed by the General Assembly upon the 
recoml\'lendation of the Security Council. He 
&hall be the chief administrative officer of 
the Organisation. 

Article 98. 
The Secretary-General shall act in that 

capacity in all meetings of the Genera! As-
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sembly, of the Security Council, of the Eco
nomie and Social Council, and of the 
Trusteeship Council, and shall perform such 
ether functions as are entrusted to him by 
these organs. The Secretary-Gener.il shall 
make an annual report to the General As
sembly on the werk of the Organisation. 

Article 99. 
The Secretary-General may bring to the 

attention of the Security Council any matter 
which in his opinion may threaten the maint
enance of international peace ~d security. 

Article 1 oo. 
1. In the performance of their duties the 

Secretary-General and the staff shall not 
seek or receive instructions from any Go
vernment or from any ether authority external 
to the Organisation. They shaK refrain from 
any action which might reflect on their po
sition as international officials responsible 
only to the Organisation. 

2. Eaéh Member of the United Nations 
undertakes to respect the exclusively inter
national character -of the responsibilities of 
the Secretary-General and the staff and not 
to seek to influence. them in the discharge of 
their responsibilities. 

Article 101. 

x. The staff shall be appointed by the 
Secretary-General under regulations estab
lished by the General Assembly. 

2, Appropriate staffs shall be perma
nently assigned to the Economie and Social 
Council, the Trusteeship Col.mcil, and, as 
require1, to ether organs of the United 
Nations .. These staffs shall forma part of the 
Secretariat. 

3. The paramount • consideration in the 
employment of the staff and in the deter
mination of the conditions of service shall be 
the necessity of securing the highest 
standards ·of efficiency, competence, and in
tegrity. Due regard shall be paid to the im
portance of recruiting staff on as wide a 
geographical basis as possible. 

CHAPTER XVI. 
Mlscellaneous Provlslons. 

Article 102. 

1. Every treaty and every international 
agreement entered into by any Member of 
the United Nations after the present Charter 
comes into force shall as soon as possible be 
registered with the Secretariat and published 
by it. 

2. No party to any such treaty or inter
national agreement which has not been 
registered in accordance with the provisions 
of paragraph 1 of this Article may invoke 
that treaty or agreement before any organ of 
the United Nations. 

Article 103. 

In the event of a conflict between the 
obligations of the Members of the United 
Nations under the present Charter and their 
obligations under any ether international 
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agreement, their obligations under the pre
.sent Charter shall prevail. 

Article 104. 
The Organisation shall enjoy in the ter

ritory of each esf its Members such legal ~a
pacity as may be necessary for the exerc1se 
of its functions and the fulfilment of its 
purposes. 

Article 105. 
1. The Organisation shall enjoy in the 

territory of each of its Members such pri
vileges and ~immunities as are necessary for 
the fulfilment of its purposes. 

2. Representatives of the ..Members of 
the United Nations and officials of the Or
ganisation shall · similarly enjoy such privi
leges and immunities as are necessary for 
the independlllt exercise of their functions 
in connection with the Organisation. 

3. The Genera! ~ssembly may mak_e _re
commendations with a view to determmmg 
the details of the application of paragraphs 
1 and 2-of this Article or may propose con
ventions to the Members of the United 
Nations for this purpose. 

CHAPTER XVII. 

Transltlonal Security Arrangements. 

Article 106. 
Pending the coming into force of such 

-special agreements referred to in Article 43 
as in the opinion of the Security Council 
enable it to begin the exercise of its responsL 
bilities under Article 42, the parties to the 
Four-Nation Declaration, signed at Moscow, 
the 30th October, 1943, and France shall, in 
accordance with the provisions of paràgraph 
s of that Declaration, consult with one 
another and as occasion requires with other 
Members of the United Nations with a view 
to such joint action on behalf of the Orga
nisation as may be nec5,_ssary for the purpose 
-of maintaining international peace and se
curity. 

. Article 107. 
Nothing in the present Charter shall in

validate or preclude action, in relation to any 
State which during the Second World War 
has been an enemy of any signatory to the 
present Charter, taken or authorised a~ a 
result of that war by the Goverments having 
responsibility for such action. 

CHAPTER XVIII. 
Amendments. 

Article 108. 
Amendments to the present Charter shall 

come into force for all Mem:bers of the 
United Nations whin they have been 
adopted by a vote of two-thirds of the 
members of the Genera! Assembly and ra
tified in &ccordance with their respective 
constitutional processes by two-thirds of the 
Members of the United Nations, including al 
the permanent members of the Security 
Council. 
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Article 109. 
x. A Genera! Conference of the Members 

of the United Nations for the purpose of 
reviewing the present Charter may be held _at 
a date and place to be fixed by a twó-thirds 
vote of the members of the Genera! Assem
bly and by a vote of any seven members of 
the Security Council. Each Member of the 
United Nations shall have one vote in the 
conference. 

2. Any alteration of the present Charter 
recommen<led by a two-thirds vote of the 
conference shall take effect when ratified in 
accordance with their ,-espective constitu
tional processes by two-thirds of the Mém
bers of the United Nations, including all the 
permanent members of the Security Council. 

3. If such a conference has not been held 
before the tenth annual session of the Ge
nera! Assembly following the coming into 
force of the present Charter, the proposal to 
call such a conference shall be placed on the 
agenda of that session of the Genera! As
sembly, and the conference shall be held if so 
decided by a majority vote of the members 
of the Genera! Assembly and by a vote any 
seven members of the, Security Council. 

CHAPTER XIX. 

Ratlflcatlon and Slgnature. 

Article no. 
1. The present Charter shall be ratified 

by the signatory States in accordance with 
their respective constituti:onal processes. 

2. The ratifications shall be deposited 
with the Government of the United States 
of America, which shall notify all the sig
natory States of each deposit as well as the 
Secretary-General of the Organisation when 
he has been appointed. 

1 3. The present Charter shall come into 
force upon the deposit of ratifications by the 
Republic of China, France, the Union of 
Soviet Socialist Republics, th~ United King_ 
dom of Great Britain and Northern Ireland, 
and the United States of America, and by a 
majority of the other signatory States. A 
protocol of the ratifications deposited shall 
thereupon be drawn up by the Qove_mment 
of the United States of America which shall 
communicate copies thereof to all the sig
natory States. 

4. The States signatory to the present 
Charter which ratify it after it has come into 
force will become original Members of the 
United Nations on the date of the deposit of 
their respective ratifications. 

Article II x. 
The present Charter, of which the Chinese, 

French, Russian, English and Spanish texts 
are equally authentic, shall remain deposited 
in the archives of the Government of the 
United States of America. Duly certified 
copies thereof shall be transmitted by that 
Government to the Governments of the other 
signatory States. 

In faith whereof the representatives of the 
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Govemments of the United Nations have 
~igned the present Charter. 

Done at the city of San Francisco the 
twenty-sixth day of J une, one thousand nine 
hundred and forty-five. 

STATUTE OF '.l'HE INTERNA'rIONAL 
COURT OF JUSTICE. 

Article I. 

The International Court of Justice 
established by the Charter of the United 

ations as the principal judicia! organ of the 
U nite Nations shall be constituted and shall 
function in accordance with the provisions of 
t he present Statute. 

CHAPTER 1. 

Organlsation of the Court. 

Article 2. 

The Court shall be composed of a body 
of independent judges, elected regardless of 
their nationality from among persons of high 
mora! character, who posséss the qualifi
eations required in their respective countries 
for appointment to the highest judical of
fices , or are jurisconsults of recognised com
petence in international law. 

Artiète 3. 
x. The Court shall consist of fifteen 

members, no two of whom may be nationals 
of the same State. 

a. A person who for the purposes of 
membership in the Court could be regarded 
aa a national of more than one State shall 
be deemed to be a national of the one in 
which he ordinarily exercises civil and po-
1itical rights . 

Article 4. 

:r. The members of the Court shall be 
elected by the Genera! Assembly and by the 
Security Council from a list of persons 
nominated-by the national groups in the 
Permanent Court of Arbitration, in ac
cordance with the following provisions. 

a. In the case of Members of the United 
Nations not represented in the Permanent 
Court of Arbitration, candidates shall be 
nominated by national groups appointed for 
this purpose by their Governments under 
the same conditions as those prescribed for 
members of the Permanent Court of Arbi-. 
tration bij Article 44 of the Convention of 
The Hague of 1907 for the pacific settlement 
of international disputes . 

3. The conditions under which a State 
which is a party to the present Statute -but 
is nota Member of the United Nations ma.y 
participate in electing the members of the 
Court shall, in the absence of a special agr-.e
ment, be laid down by the Genera! Assemb'ly 
upon recommendation of theSecurityCouncil. 

Articlé 5. 
1 . At least thiee months before the date 

.of the election, the Secretary- General of the 
United Nations shall address a written re-

1945 

quest to the members of the Permanent 
Court of Arbitration belonging to the States 
which are parties to the present Statute, and 
to the members of the national groups ap
pointed under Article 4 , paragraph 2, inviting 
them to undertake, within a given time, by 
national groups, the nomination of persons 
in a position to accept the duties of a mem:
ber of th_e Court\ 

2. No group may nominate more than 
four persons, not more than two of whom 
shall be of their own nationality. In no case 
may the number of candidates nominated by 
a group be more than double the number of 
seats to be filled. 

Article 6. 
Before making these nominations, each na

tional group is recommended to consult its 
highest court of justice, its legal faculties and 
schools of law, and its national academies 
and national sections of international acade
mies devoted to the study of law. 

Article 7. 
z. The Secretary-General shall prepare a 

list in alphabetical order of all the persons 
thus nominated. Save as provided in Article 
12, paragraph 2, these shall be the only 
persons eligible. 

2. The Secretary-General shall submit 
this list to the Genera! Assembly and to the 
Security Council. 

Article 8. 
The Genera! Assembly and the Security 

Council shall proceed independently of one 
another to elect the members of the Court. 

Article g. 

At every election, the electors shall bear in 
mind not only that the persons to be elected 
should individually possess the qualifications 
required, but also that in the body as a 
whole the representation of the main forms 
systems of the world should be assured. 

Article 10. 

1 . Those candidates who obtain an ab
solute majority of votes in the Genera! Ass
embly and in the Security Council shall be 
considered as elected. 

2. Any vote of the Security Council, 
whether for the election of judges or for the 
appointment of members of the conference 
envisaged in Article 12 , shall be taken 
without any distinction between permanent 
and non- per~anent members of the Sècurity 
Council. · 

3. In the event of more than one national 
of the sail\_e State obtaining an absolute 
majority of the votes both of the General 
Assembly and of the Security Council, the 
eldést of these only shall be considered as 
elected. 

Article n . 
If, after the first meeting held for the 

purpose of the election, one or more seats 
remain to bè filled, a second and ,ifnecessary, 
a third meeting shall take place. 
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Article 12. 

1. If, after the third meeting, one or more 
seats still remain unfilled, a joint cpnference 
consisting of six members, three appointed 
by the General Assembly and three by the 
Security Council, may be formed at any time 
at the request of either the Genera! Assembly 
or the Security Council, for the purpose of 
choosing by the vote of an absolute majority 
one name for each seat still vacant, to submit 
to the Genera! Assembly and the Security 
Council for their respective acceptance. 

2 . If the joint conference is unanimously 
agreed upon any person who fulfils the 
reQuired conditions, he may be included in 
its list, even though he was not included in 
the list of nominations referred to in Ar
ticle 7. 

3. If the joint conference is satisfied that 
it will not be succesful in procuring an 
election, those members of the Court who 
have already been elected shall, within a 
period to be fixed by the Security Council, 
proêeed to fill the vacant seats by selection 
from among those candidates who have 
obtained votes either in the General Ass
embly or in the Security Council. 

4. In the event of an equality of votes 
among the judges, the eldest judge shall have 
a casting vote. 

Article 13. 
1. The members of the Couzt shall be 

elected for nine years and may be re-elected; 
provided, however, that of the jud!!es elected 
at the first election, the terms of five judges 
shall expire at the end of three years, and the 
terms of five more judges shall expire at the 
end of six years. 

2. The iudges whose terms are to expire 
at the end of the above-mentioned initia! 
periods of three and six years shall be chosen 
by lot to be drawn by the Secretary-General 
immediately after the first election has been 
completed. 

:~. The members of the Court shall 
continue to discharge their duties until their 
places have been .filled. Though replaced, 
they shall finish any cases which they may 
have begun. 

4. In the case of the --resignation of a 
mernber of the Court, the resignation shall be 
addressed to the President of the Court for 
transmission to the Secretary-General. This 
last notification makes the place vacant. 

Article 14. 
Vacancies shall be filled by the same 

method as that laid down for the first 
election, subject to the following provision: 
the Secretary-General shall, within one 
month of the occurrence of the vacancy, 
proceed to issue the invitations provided for 
in Article _c;, and the date of the election 
shall be fixed b:l[ the Security Council. 

Article 15. 
A member of the Court elected to replace 

a member whose term of office has not 
expired shall hold office for the remainder of 
his predecessor's term. 
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Article 16. 
1. No member of tl)e Court may exerci11e 

any political or administrative function, or 
engage in any other occupation of a profea
sional nature. 

2: Any doubt on this point shall be 
settled by the decision of the Court. 

Article 17. 
1. No member of the Court may act as 

agent, counsel, or advocate in any case. 
2. No mernber may participate in the 

decision of any case in which he has prev
iously taken part as agent, counsel, or ad
vocate for one of the parties, or as a member 
of a national or international court, or of a 
cominission of enquiry, or in any other ca
pacity. 

:1. Any dou!;>t on this point shall be 
settled by the decision of the Court. 

Article 18. 
1. No member of the Court can be di11-

missed unless, in the unanimous opinion of 
the other members, he has ceased to fulfil the 
required conditions. 

2. Forma! notification thereof shall be 
made to the Secretary-General by the Re
gistrar. 

:!• This notification makes the place va
cant. 

Article 19. 
The members of the Court, when engaged 

on the business of the Court, shall enjoy di
plomatie privileges and immunities. 

Article 20. 

Every member of the Court shall, before 
taking up his duties, make a solemn declara
tion in open court that he will exercise his 
powers impartially and conscientiously. 

Article 21. 

x. The Court shall elect its President and 
Vice-President for three years; the may be 
re-elected. 

2. The Court shall appoint its Registrar 
and may provide for- the appointment of 
such other pfficers as may be necessary. 

Article 22 . 

1 ·. The seat of the Court spall be eata
blished at The Hague. This, however, shall 
not prevent the _c::ourt from sitting and exer
cising its functions elsewhere whenever the 
Court considers it desirable. 

2 . The President and the Registrar 11hall 
reside at the seat of the Court. 

Article 23. 
1 . The Court shall remain permanently 

in session, except during the judicia! vaca
tions, the dates and duration of which shall 
be fixed by the Court. 

2. Members of the Court are entitled to 
periodic leave, the dates and duration of 
which shall be fixed by the Court, having in 
mind the distance between The Hague and 
the home of each iudge. 

3. Members of the Court shall be bound.. 



unless they are on leave or prevented from 
attending by illness or other serious reasons 
duly · explained to the President, to hold 
themselves, permanently at the disposal of 
the Court. 

Article 24. 

1. If, for some special reason, a member 
of the Court considers that he should not 
take part in the decision of a particular case, 
he shall so inform the President. 

2. If the President considers that for some 
special reason one of the members of the 
Court should not sit in a particular case, he 
shall give him notice accordingly. 

3. lf in any such case the member of the 
Court and the President disagree, the matter 
shall be settled by the decision of the Court. 

Article 25. 
x. The full Court shall sit except when it 

-is expressly provided otherwise in the pre- . 
sent Statute. 

2. Subject to the condition that the num_ 
ber of judges available o constitute the Court 
-is not thereby reduced below eleven, the 
Rules of the Court may provide for allowing 
,one or more judges, according to circumstan
ces and in rotation, to be dispensed from 
sitting. 

3. A quorum of nine judges shall suffice 
to constitute the Court. -

Article 26. 
1. The Court may from time to time form 

.one or more chambers, composed of three or 
more judges as the Court may determme, for 
-dealing wi th particular categories of cases; 
for example, labour cases and cases relating 
to transit and communications. 

2. The Court may at any time form a 
chamber for dealing with a particular case.· 
"The number of judges to constitute such a 
-chamber shall be' determined by the Court 
with the approval of the parties. 

. 1• Cases shall be heard and determined 
by the chambers provided for in this Article 
-if the parties so request. 

Article 27. 
A iudgment given by any of the chambers 

-provided for in Articles 26 and 29 shall be 
-considered as rendered by the Court. 

Article 28. 
The chambers provided for in Articles 26 

-and 29 may, with the consent of the parties, 
-sit and exercise their functions elsewhere 
than at The Hague. 

Article 29. 

With a view to the speedy despatch of 
business, the Court shall form annually a 
chamber cbmposed of five judges which, at 
the reciuest of the parties, may hear and de
termine cases by summary procedure. In ad
dition, two judges shall be selected for the 
purpose of replacing jud~s who fi~d it im-
-possible to sit. · -

Article 30. 

. 1 , The Court shall frame rules_ for car-
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rying out its functions. In particular, it shall 
lay down rules of procedure. 

2. The Rules of the Court may provide 
for assessors to sit with the Court or with 
any of its chambers, without the right to 
vote. 

Article 31. 

1. Judges of the nationality of each of 
the parti es shall retain their right to sit in 
the case before the Court. 

2. If the Court includes upon the Bench 
a judge of the nationality of one of the par
ties, any other party may choose a person to 
sit · as judge. Such person shall be chosen 
preferably from among those persons who 
have been nominated as candidates as pro
vided in Articles 4 and 5. 

3. If the Court i~clud~s upon the Bei:ich 
no judge of the nationahty of the parties, 
each of these parties may proceed to choo~e 
a judge as provided in paragraph 2 of th1s 
Article. 

4. The provisions of this Article shall 
apply to the case of Articles 26 and 29. In 
such cases, the President shall request one or, 
if necessary two of the members of the 
Court formi~g the chamber to give place to 
the members of the Court of the nationality 
of the parties concerned, and, failing such, 
or if they are unable to be present, to the 
judges specially chosen by the parties. 

5. Should there be several parties in the 
same interest, they shall, for the purpose of 
the preceding provisions, be reckoned as one 
party only. Any doubt upon this point shall 
be settled by the decision of the Court. 

6. Judges chosen as laid down in para
graphs 2, 3, and 4 of this Article shall fulfil 
the conditions required by Articles 2, 17 
(paragraph 2), 20, and 24 of the present 
Statute. They shall ·take part in the decision 
on terms of complete equality with their col
leagues. 

Article 32 . 

1. Each member of the Court shall re
ceive an annual salary. 

2. The President shall receive a special 
annual allowance. 

3. The Vice-President shall receive_ a spe
cial allowance for every day on which he 
acts as President. 

4. The judges chosen under Article 31, 
other than members of the Court, shall re
ceive compensation for each day on which 
they exercise their functions. 

5. These salaries, allowances, and com
pensation shall be fixed by the General As
sembly. They may not be decreased during 
the term of office. 

6. The salary of the Registrar shall be 
fixed by the Genera! Assembly on the pro
posal of the Court. 

7. Regulations made by the Genera! As
sembly shall fix the conditions under which 
retirement pensions may be given to mem'
bers of the Court and to the Registrar, and 
the conditions under which members of the 
Court and the Registrar shall have their 
travelling expenses refunded:-
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8. The above salaries, allowances, and 
compensation shall be free of all taxation. 

Article 33. 
The expenses of the Court shall be borne 

by the United Nations in such a manner as 
shall be decided by the G~neral Assembly. 

CHAPTER II. 

Comp1>tence of the Court. 

Article 34. 
1. Only States may be parties in cases 

before the Court. 
2. The Court, subject to and in confor

mity with its Rules, may request of public 
international organisations information rele
vant to cases before it, and shall receive such 
information presented by such organisations 
on their own initiative. 

3. Whenever the construction of the con
stituent instrument of a public international 
organisation or of an international conven
tion adopted thereunder is in question in a 
case before the Court, the Registrar shall so 
notify the public international organisation 
concerned and shall communicate to it co
pies of all the written proceedings. 

Article 35. 
1. The Court shall be open to the States 

parti.es to the present Statute. 
a. The conclitions under which the Court 

shall be open to other States shall, subject 
to the special provisions contained in treaties 
in force. be laid do\\'.n by the Security Coun_ 
cil, but in no case shall such conditions place 
the parties in a position of inequality before 
the Court. -

3. When a State which is not a Member 
of the United Nations is a party to a case, 
the Court shall fix the amount which that 
party is to contribute towards the expenses 
of the Court. This provision shall not apply 
if such State is hearing a share of the ex
penses of the Court. 

Article 36. 
1. The iurisdiction of the Court com

prises all cases which the parties refer to it 
and all matters specially provided for in the 
Charter of the United Nations or in ·treaties 
and conventions in force. 

2 . The States parties to the present Sta
tute may at any time declare that they re
cognise as compulsory, ipso facto and with
out special agreement, in relation to any 
other State accepting the same obligation, 
the iurisdiction of the Court in all legal dis
putes concerning-

a. , the interpretation of a treaty; 
b . any question of international law; 
c. the existence of any fact which, 1f 

established, would constitute a breach of an 
international obligation; 

d. the nature or extent of the reparation 
to be made for the breach of an international 
obligation. 

3. The declarations referred to above 
may be made unconditionally or on condition 
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of reciprocity on the part of several or cer
tain States, or for a certain time. 

4. Such declarations shall be deposited 
with the Secretary-General of the Un.i.ted 
Nations, who shall transmit copies thereof to 
the parties to the Statu te and to the Registrar 
of the Court. 

5. Declarations made under Article 36 of 
the Statute of the Permanent Court of In
ternational Justice and which are still in 
force shall be deemed, as between the par
ties to the present Statute, to be acceptances 
of the compulsory jurisdiction of the Inter
national Court of Justice for the period which 
they still have to run and in accordance with 
their terms. 

6. In the event of a dispute as to whether 
the Court has jurisdiction, the matter shall 
be settled by the decision of the Court. 

Article 37. 
Whenever a treaty or convention in force 

provides for reference of a matter to a tri
bunal to have been instituted by the League 
of Nations, or to the Permanent Court of In
ternational Justi'ce, the matter shall, as _ 
between the parties to the present Statute, 
be referred to the International Court of 
Justice. 

Article 38. 

1. The Court, whose function is to decide 
in: accordance with international law such 
disputes as are submitted to it, shall apply

a. international conventions, whether ge_ 
neral or particular, establishing rules expresa
ly recognised by the contesting States; 

b. international custom, as evidence.'of a 
general practice accepted as law; 

c. the general principles of law recog
nised by civilised nations; 

d. subject to the orovisions of Article 59, 
judicial decisions and the teachings of the 
most highly qualified publicists of the va
rious nations, as subsidiary means for the 
determination of rules of law. · 

a. This provision shall not prejudice the 
power of the Court to decide a case ex aequo 
et bono; if the parties agree thereto. 

CHAPTER III. 

Procedure. 

Article ;19. 

1. The official languages of- the Court 
shall be French and English. If the parties 
agree that the case shall be conducted in 
French, the judgment shall be delivered in 
French. If the parties agree that the case 
shall be conducted in English, the judgment 
shall be delivered in English. 

2. In the absence of an agreement as to 
which language shall be employed, each par
ty may, in the pleadings, use the language 
which it orefers; the decision of the Court 
shall be given in French and English. In this 
case the Court shall at the same time deter,
mine which of the two texts shall be con
sidered as authoritative. 

3. The Court shall, at the request of any 
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party, authorise a language other than 
French or English to be used by that party. 

Article 40. 

:i:. Cases are brought before the Court, as 
the case may be, either by the notification 
of the special agreement or by a written ap
plication addressed to the Registrar. In 
either case the subject of the dispute and the 
parties shall be indicated. 

2. The Registrar shall forthwith commu
nicate the application to all concemed. 

3. He shall also notify the Members of 
the United Nations through the Secretary
General, and also any other States entitled 
to appear before the Court. 

Article 41. 
:i:. The Coul't shall have the power to in

dicate, if it considers that circumstances so 
require, any provisional measures which 
ought to be taken to preserve the respective 
rights of either party. 

2. Pending the final decision, notice of 
the measures suggested shell forthwith be 
given to the parties and to the Secutity 
Council. 

Article 42. 

:i:. The parties shall be represented by 
agents. 

2. They may have the assistance of coun
sel or advocates before the Court. 

3. The agents, counsel and advocates of 
parties before the Court shall enjoy the pri
vileges and immunities necessary to the in
dependent exercise of their duties. 

Article 43. 
x. The procedure shall consist of two 

parts: written and oral. 
a. The written proceedings shell consist 

of the communication to the Court and to 
the parties of mém.orials, countermemorials 
and, if necessary, replies; also all papers and 
documents in support. 

3. These communications shall be made 
through the Registrar, in the order and 
within the time fixed by the Court. 

4. A certified copy of every document 
produced by one party shall be communi
cated to the other party. 

5. The oral proceedings shall consist of 
the hearing by the Court of witnesses, ex
perts, agents, counsel, and advocates. 

Article 44. • 
:i:. For the service of all notices upon 

penions other than the agents, counsel, and 
advocates, the Court shall apply direct to 
the Government of the State upon whose 
territory the notice has to be served. 

a. The same provision shall apply when
ever steps are to be taken to procure 
evidence on the spot. 

Article 45. 
The hearing shall be under the control of 

the President or, if he is unable to preside, 
of the Vice-President; if neither is able to 
preside, the senior judge present shall pre
side. 
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Article 46. 
The hearing in Court shall be public, un

less the Court shall decide otherwise, or un
less the parties demand thàt the pubiic be 
not admitted. 

Article 47: 
1. Minutes shall be made at each hearing 

and signed by the Registrar and the Presi
dent. 

2. These minutes alone shall be authen
tic. 

Article 48. 
The Court shell make orders for the con
duct of the case, shall decide the form and 
time in which each party must conclude its 
arguments, and make all arrangements con
nected with the taking of evidence. 

Article 49. 
The Court may, even before the hearing 

begins, call upon the agents to produce any 
document 9r to supply any explanations. For
mal note shall be taken of any refusal: 

Article 50. 

The Court may, at any time, entrust any 
individual, body, bureau, commission, or 

-othçr organisation that it may select, with the 
task of carrying out an enquiry or giving an 
expert opinion. 

Article 51. 
During the hearing any relevant questions 

are to be put to the witnesses and experts 
under the conditions laid down by the Court 
in the rvles of procedure referred to in Ar
ticle 30. 

Article 52. 
After the Court has received the proofs 

and evidence within the time specified for 
the purpose, it may refuse to accept any fur
ther oral or vtritten evidence that one party 
may desire to present unless tlie other side 
consents. 

Article 53. 
x. Whenever one of the parties does not 

appear before the Court, or fails to defend , 
its case, the other oarty may call upon the 
Court to decide in favour of its claim. 

2. The Court must, before doing so, sa
tisfy itself, not only that it has jurisdiction 
in accordance with Articles 36 and 37, hut 
also that the claim is well founded in fact 
and law. 

Article 54. 
r . When, subject to the control of the 

Court, the agents, counsel, and advocates 
have completed their presentation of the 
case, the President shall deciare the hearing 
closed. 

2. The Cpurt sha withdraw to consider 
the judgment. 

_,. The deliberations of the Court shell 
take place in private and remain secret. 

Article 55. 
x. All questions shall be decided by a ma

jority of the judges present. 
2. In the event of an equality of votes, 
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the President or the judge who acts in his 
place shall have a casting vote. 

Article 56. 
x. The judgment shall state the reasons 

-0n which it is based. 
2 . lt shall contain the names of the jud

ges who have taken part in the decision. 

Article 57. 
If the judgment does not represent in 

whole or in part the _unanimous opinion of 
the judges, any judge shall be entitled to 
deliver a separate opinion. 

Article 58. 
The judgment shall be signed by the Pre

-sident an!i by the Registrar."lt shall be read 
in open court, due notice having been given 
to the agents. 

Article 59. 
The decision of the Court has no binding 

force except between the parties and in res
pect of that particular case. 

Article 60. 
The judgment is final and without appeal. 

In the event of dispute as to the meaning or 
scope of the judgment, the Court shall t:on
-strue it upon the request of any party. 

Article 6x . .,. 
x. An application for revision of a judg

ment may be made only when it is based 
upon the discoyery of some fact of such a 
nature as to be a decisive factor, wbich fact 
was, when the judgment was given, unknown 
to the Court and also to the party claiming 
revision, always provided that such ignorance 
was not due to negligence. 

2. The proceeding for revision shall be 
-0pened by a judgment of the Court expressly 
recording the existence of the new fact, re
cognising that it has such a character as to 
lay the case open to revision, and declaring 
the application admissible on this ground. 

3. The Court may require previous com
pliance with the terms of the judgment be
fore it admits proceedings in revision. 

4 . The application for revision must be 
made at latest within six months of the dis
covery of the new fact. 

5. No application for revision may be 
ni.ade after the lapse of ten years from the 
date of the iudgment. ...._ 

Article 62. 
x. Should a State consider that it has an 

interest of a legal nature which may be af
, fected by the decision in the case, it may 

-submit a request to the Court to be permit-
ted to intervene. , 

2. It shall be for the Court to decide upon 
this request. 

Article 63. 
x. Whenever the construction of a con

vention to which States other than those con
cerned in the case are parties is in question, 
the Registrar shall notify all such States 
forthwith. 
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2. Every State so notified has the right 
to intervene in the proceedings; but if it 
uses this right, the construction given by the 
judgment will be equally binding upon it. 

Article 64. 
Unless otherwise decided by the Court, 

each party shall bear its own casts. 

CHAPTER IV. 

Advlsory Oplnlons. 

Article 65. 
1. The Court may give an advisory opin

ion on any legal question at the request of 
wliatever body may be authorised by or in 
accordance with the Charter of the United 
Nations to make such a request. 

2. Questions upon which the advisory 
opinion of the Court is asked shall be laid 
before the Court by means of a written re
quest containing an exact statement of the 
question upon which an opinion is required, 

·and accompanied by all documents likely to 
throw light upon the question. 

Article 66. 
1. The Registrar shall forthwith give no

tice of the request for an advisory opinion 
to all States entitled to appear before the 
Court . 

2. The Registrar shall also, by means of 
a special and direct communication, notify 
any State entitled to appear before the Court 
or international organisation considered by 
the Court, or, should it not be sitting,- by the 
President, as likelv to be able to furnish in
formation on the question, that the Court 
will be prepared to receive, within a tim,e 
limit to be fixed by the President, written 
statements, or to hear, at a public sitting to 
be held for the purpose, oral statements re
lating to the question. 

3. Should any such State entitled to ap
pear before the Court bave failed to receive 
the special communication referred t,o in pa
ragraph 2 of this Article, such State may 
express a desirn to submit a written· state
ment or to be heard; and the Court will de
cide. 

4. States and organisations having pre
sented written or oral statements of both 
shall be permitted to comment on the state
ments made by other States or organisations 
in the form, to the extent, and within the 
time limits which the Court, or, sbould it 
not be sitting. the President, shall decid~ in 
each particular case. Accordingly, the Re
gistrar shall in due time communicate any 
such written statements to States and or
gatiisations having submitted similar state
ments. 

Article 67. 
The Court shall deliver its advisory opi

nions in open court, notice having been given 
to the Secretary-General and to the repre
sentatives of Members of the United Na
tions, of other States and of international 
organisations immediately concerned. 

K 2-8413 
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Article 68. 
In the exercise of its advisory functions the 

Court shall further be guided by the provi
sions of the present Statute which apply in 
contentious cases to the extent to which it 
recognises them to be. applicable. 

CHAPTER V. 

Amendment. 

Article 69. .. 
Amendments to the present Statute shall 

be effected by the same procedure as is pro
vided by the Charter of the United Nations 
for arnendments to that Charter, subject 
however to any provisions which the Gene
ral Assembly upon recommendation of the 
Security Council may adopt concerning the 
participation of States which are parties to 
the present Statute hut are not Members of 
the United Nations. · 

Article 70. 
The Court shall have power to propose 

such amendments to the present Statute as 
it may deern necessary, through written com
munications to the Secretary-General, for 
consideration in conformity with the provi
sions of Article 69. 
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9 November z945. BESLUIT, houdende 
vaststelling van het Besluit uitbreiding 
bevoegdheden belastingambtenaren, 

Wij WILHELMINA, enz.; 
. Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 5 October x945, no. x63, af
deeling Directe Belastingen; 

Overwegende dat het voor een goede uit
voering van reeds bestaande of nog in te 
voeren wettelijke bepalingen in zake belas
tingen noodzakelijk is den ambtenaren van 
's Riiks belastingdienst tijdelijk eenige bij
zondere bevoegdheden toe te kennen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
x6 October x945, no. xg); . 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 November x945, No. 
20:r; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. x. Dit besluit verstaat onder: 
a. inspecteur: inspecteur der belastingen; 

het Hoofd van den Fiscalen Inlichtingen- en 
Opsporingsdienst; 

b. belastingschulden: inkomstenbelasting, 
vennootschapsbelasting, vermogensbelasting, 
ondernemingsbelasting en mogelijk nog in te 
voeren belastingen welke voor éénmaal zullen 
worden geheven, waarvoor aanslagen zijn of 
zullen worden opgelegd, alsmede verplichtin
gen tot het stellen van zekerheid, opgelegd 
ini?evolge het Besluit zekerheidstelling be
lastingen. 

:a. Onze Minister van Financiën kan an
dere ambtenaren van 's Rijks belastingdienst 
aanwijzen om voor de toepassing van bij of 
krachtens dit besluit vastgestelde bepalingen 
~n de plaats van een inspecteur te treden; 

L. & S. x945 
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ook kan een inspecteur zoodanige andere 
ambtenaren aanwijzen om voor de toepassing· 
van die bepalingen voor hem zelf in de plaats 
te treden. 

2. x. Iedere inspecteur heeft, met de 
personen die hem vergezellen, te allen tijde 
toegang tot alle plaatsen, ten aanzien waar
van hij ernstige reden heeft om te vermoe
den, dat zich aldaar gegevens of voorwerpen 
bevinden, waarvan de kennisneming van be
lang kan zijn met het oog op het vaststellen 
van belastingschulden of welke in aanmer
king kunnen komen voor het leggen van 
conservatoir beslag tot zekerheid van de voL 
doening van zoodanige schulden. 

2. De inspecteur is, mits in tegenwoor
digheid van tenminste één getuige, bevoegd 
zoo noodig afsluitingen te verbreken of te 
doen verbreken. Wordt hem de toegang be
let of geweigerd, zoo verschaft hii zich dien, 
desnoods met behulp van den sterken arm. 

3. In woningen treedt hij tegen den wil 
van den bewoner niet binnen dan voorzien 
van een bijzondere schriftelijke machtiging 
van den kantonrechter, commissaris van po
litie of burgemeester der gemeente.' Van dit 
binnentreden wordt binnen tweemaal vier en 
twintig uren proces-verbaal opgemaakt, het
welk dengene, wiens woning is binnen ge
treden, in afschrift wordt medegedeeld. 
Daarin wordt mede van het tijdstip van het 
binnentreden en van het daarmede beoogde 
doel melding gemaakt. Indien de inspecteur 
zich door andere personen doet vergezellen, 
wordt hiervan in het proces-verbaal melding 
gemaakt. 

3. x. Het is verboden een plaats, welke 
een persoon of lichaam heeft gehuurd of op 
andere wijze in gebruik bekomen zoodanig, 
dat voor den toegang de medewerking van 
een ander noodig blijft, te openen of aan het 
openen van zulk een plaats m.edewerking te 
verleenen, zonder toestemming van den in
specteur in wiens dienstkring die plaats is 
gelegen. Voorwerpen, welke zich op zulk een 
plaats bevinden, mogen niet dan met toe
stemming van dien inspecteur daarvan wor
den verwijderd. Aan een krachtens dit lid 
verleende toestemming kan de inspecteur de 
voorwaarde verbinden, dat hij bij het openen 
tegenwoordig is. 

2. Het is eveneens verboden trommels, 
koffers, doozen, pakketten en dergelijke 
voorwerpen welke in bewaring zijn gegeven 
en door den bewaarder niet zonder verbre
king of schending van een sluiting of verze
geling geopend kunnen worden, te openen of 
toe te laten dat zii worden geopend, dan wel 
die voorwerpen of hun inhoud van de plaats, 
waar zij zich bevinden, te verwijderen of toe 
te laten dat zij worden verwijderd, zonder 
toestemming van den inspecteur in wiens 
dienstkring die plaats is gelegen. De laatste 
zin van het vorige lid is ten dezen van toe
passing. 

3. Onze Minister van Financiën is be
voegd voorschriften te geven nopens het ver
zegelen of onder bewaking stellen van plaat
sen als in het eerste lid zijn bedoeld en van 
voorwerpen als in het tweede lid zijn bedoeld, 

.6 
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alsmede van de ruimten waarin zich zoo
danige plaatsen eri voorwerpen - bevinden. 
Het is verboden een op grond van die voor
schriften aangebrachte verzegeling te schen
den. De beheerder van de ruimte waarin zich 
plaatsen als in het eerste lid zijn bedoeld, of 
voorwerpen als in het tweede lid zijn be
doeld, bevinden, draagt zorg dat zoodanige 
verzegeling niet geschonden wordt. 

4. Onze Minister van Financiën en de 
inspecteur, bedoeld in het eerste en tweede 
lid, zijn bevoegd het verleenen van toestem
ming volgens die leden tot wederintrekking 
op te dragen aan iemand die niet is een amb
tenaar van 's Rijks belastingdienst. 

5. De huurders of geb,ruikers van plaat
sen als bedoeld zijn in het eerste lid en de 
rechthebbenden op voorwerpen als bedoeld 
zijn in het tweede lid, zijn verplicht, volgens 
door Onzen Minister van Financiën te geven 
voorschriften, aangiften in te dienen nopens 
die plaatsen en voorwerpen en nopens het
geen zich op die plaatsen en in die voorwer
pen bevindt. Het is een ieder verboden een 
aangifte in te dienen welke onvolledig of on
juist is. 

6. Zij die plaatsen als in het eerste lid 
zijn bedoeld, verhuren of op andere wijze ten 
gebruike afstaan, dan wel zaken ten behoeve 
van anderen onder zich houden, zijn ver
plicht: 

a. schriftelijke opgaven te verstrekken 
nopens de bedoelde plaatsen en nopens de 
huurders en gebruikers daarvan, dan wel no
pens degenen te wiens behoeve zij zaken on
der zich houden; 

b. ten behoeve en ten genoegen van den 
in het eerste en tweede lid bedoelden inspec
teur een voor de bewaring van waardevolle 
voorwerpen geschikte bergruimte beschik
baar te stellen, zooveel mogelijk in de on
middellijke nabijheid van de door hen ver
huurde of in gebruik afgestane plaatsen, dan 
wel van de onder hen berustende zaken; 

c. alle medewerking te verleenen welke 
een inspecteur bij de uitoefening van de hem 
bij of krachtens dit besluit verleende be
voegdheden vordert. 

4. x. De huurders of gebruikers van een 
plaats als in artikel .'l is bedoeld, alsmede zij, 
die een zoodanige plaats hebben verhuurd 
of ten gebruike hebben afgestaan, zijn ver
plicht, indien zij daartoe door een inspecteur 
worden uitgenoodigd, op den door dezen be
paalden voet medewerking te verleenen tot 
het openen van de deuren of andere afslui
tingen, welke tot die plaatsen toegang geven. 
Bij gebreke hiervan verschaft de inspecteur 
zich zoo noodig den toegang op de wijze als 
in artikel 2, tweede lid, is bepaald. De kos
ten van de opening zijn ten laste van het 
Rijk, behoudens deszelfs verhaal op dengehe, 
die heeft verzuimd de vereischte medewer
king te verleenen. Met betrekking tot wo
ningen vindt artikel 2 , derde lid, toepassing. 

5. I. In gevallen waarin een inspecteur 
gebruik maakt van zijn recht van toegang tot 
een plaats of op den voet van artikel 3, eerste 
lid, tegenwoordig is bij het openen van een 
plaats als daar is bedoeld, is hij bevoegd, die 
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plaats, zoomede de op die plaats aanwezige 
voorwerpen en zelfstandigheden, aan alle on
derzoekingen en opnemingen te onderwe1,;:
pen, welke door hem worden noodig geoor
deeld. 

2. De gebruiker van een plaats is gehou
den op vordering van den inspecteur terstond 
aanwijzing te doen van de zaken, of van be
paalde door dezen aangeduide zaken, welke 
aldaar worden voorhanden gehouden. 

3. De insoecteur is bevoegd voorwerpèn 
tot nader onderzoek onder zich te nemen. 

6. r. De inspecteur, door wien· belas
tingschulden zijn of moeten worden vastge
steld en de ontvanger der belastingen door 
wien belastingschulden moeten worden inge
vorderd, zijn bevoegd conservatoir beslag te 
leggen op bepaalde lichamelijke en onlicha
melijke zaken, voor zoover dit naar hun oor
deel in het belang van de invordering van 
die schulden wordt gevorderd. 

2. Indien en voor zoover de reden voor 
het beslag is vervallen, heft hij die het heeft 
gelegd, het geheel of ten deele op. Het be
slag wordt mede opgeheven, indien door be
langhebbende voldoende zekerheid wordt ge
steld. 

7. 
legd: 

r. Het conservatoir beslag wordt ge-
• 

a. op roerende goederen, met uitzonde-
ring van schepen welke in een scheepsregister 
zijn ingeschreven : door het goed onder zich 
te nemen of er een bewaarder over aan te 
stellen. Zoo spoedig mog~lijk wordt aan den 
rechthebbende en, indien de houder een an
der is, tevens aan dezen, een schriftelijke 
ve~klaring van de beslaglegging uitgereikt; 

b. op schepen welke in een scheepsre
gister zijn ingeschreven, en op onroerende 
zaken: door toezending van een schriftelijke 
verklaring van beslaglegging aan den recht
hebbende en overschrijving van een afschrift 
van deze verklaring in de registers ten hy
potheekkantore; 

c. • op roerende onlichamelijke zaken wel~ 
ke in een register worden ingeschreven: door 
toezending va een chriftelijke verklaring 
van beslaglegging aan den rechthebbende en 
overschrijving of aanteekening van een af
schrift van die verklaring in die registers; 

d. op vorderingen en niet onder letter c 
vallende roerende onlichamelijke zaken: door 
toezending van een schrifteÜjke verklaring 
van beslaglegging aan den rechthebbende en, 
inc!Jen de rechten tegen bepaalde personen 
kunnen worden uitgeoefend, mede aan die 
personen. 

2 . Het beslag wordt gelegd voor een be
paald in de schriftelijke verklaring uit te 
drukken bedrag, uit hoofde van daarin te 
vermelden belastingschulden. Het beslag 
gaat van rechtswege over in executoriaal be
slag, zoodra voor alle belastingschulaen ter 
verzekering waarvan het is gelegd en ten 
aanzien waarvan het nog niet is opgeheven, 
een voor tenuitvoerlegging vatbare titel aan 
den schuldenaar is beteekend. Is het •beslag 
gelegd op vorderingen, zoo kan na dit tijd
stip worden gedagvaard tot het doen van de 
verklaring bedoeld in artikel 741 van het 
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Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en 
wordt het beslag verder beschouwd als een 
arrest onder derden. 

3. Voor zoover in dit besluit geen bijzon
dere regeling is getroffen, zijn de bepalingen 
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor
dering op het beslag toepasselijk. · Vormen en 
termijnen zijn slechts toepasselijk voor zoo
ver dit uitdrukkelijk is of wordt bepaald; 
Onze Minister van Financiën is bevoegd 
daaromtrent nadere voorschriften te geven. 

8. 1. Elke belanghebbende kan bezwa
ren tegen het conservatoir beslag inbrengen 
bij den president der arrondissements-recht
bank, in welker gebied de beslaglegging heeft 
plaatsgevonden, op grond dat het beslag in 
het belang van de invordering van belasting
schulden niet of niet meer wordt gevorderd. 
Het bezwaar wordt aanhangig gemaakt bij 
verzoekschrift. De inspecteur of de ontvan
ger die het conservatoir beslag heeft gelegd, 
'wordt op het vêrzoek gehoord. Bij zijn be
schikking kan de president beslissen dat het 
conservatoir beslag geheel,....of gedeeltelijk 
wordt opgeheven, zoo noodïg onder door hem 
te stellen voorwaarden. Tegen de beslissing 
van den president staat geen voorziening 
open. Op andere wijze kan niet fegen het 
conservatoir beslag worden opgekomen. Een 
eisch tot van-waarde-verklaring behoeft niet 
te worden ingesteld. 

2. Het bezwaar kan niet gericht zijn te
gen de verschuldigdheid of de hoegrootheid 
van het bedrag waarvoor het beslag is gelegd. 

9. Ondernemers en bestuurders van li
cha~en zijn verplicht het toezicht te houden, 
de bevelen te geven, de maatregelen te ne
men en de middelen te verschaffen, welke 
redelijkerwijze van hen kunnen worden ge
vorderd, opdat de in dit besluit of daarop 
gegronde bepalingen aan den ondernemer of 
het lichaam opgelegde verplichtingen worden 
nagekomen en de daarin vervatte verboden 
niet worden overtreden. 

10. Hij die opzettelijk een in dit besluit of 
daarop gegronde bepalingen vervat verbod 
overtreedt of een daarbij opgelegde verplich
ting niet nakomt, wordt gestraft hetzij met 
gevangenisstraf van ten hoogste 4 jaren en 
geldboete van ten hoogste f 20,000 of, indien 
dit meer is, van ten hoogste het tienvoudige 
van de waarde van de zaak waarop het feit 
betrekking heeft, hetzij met een van beide 
voormelde straffen. 

11. Hii aan wiens schuld te wijten is, dat 
een in dit besluit of daarop gegronde bepa
lingen vervat verbod overtreden of een 
daarbij opgelegde 'verplichting niet nageko
men wordt, wordt gestraft hetzij met hech
tenis van ten hoogste 6 maanden en geld
boete van ten hoogste f 4000 of, indien dit 
meer is,- van ten hoogste het vijfvoudige van 
de waarde van de zaak waarop het feit be
trekking heeft, hetzij met een van beide 
voormelde straffen. 

12. Geldsommen o{. andere zaken ten 
aanzien waarvan een in'1e voorgaande arti
kelen strafbaar gesteld feit is begaan, kun
nen worden verbeurdverklaard, ongeacht of 
zij den veroordeelde toebehooren. 
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13. 1. Bij veroordeeling ter zake van een 
in artikel 10 strafbaar gesteld feit, kan de 
rechter de openbaarmaking zijner uitspraak 
gelasten. • 

2. - Indien de schuldige het feit in zijn be
roep begaat, kan hij van de uitoefenin_g van. 
dat beroep worden ontzet. 

14. 1. Indien het strafbare feit wordt be
gaan door of vanwege een rechtsp,ersoon. 
wordt de strafvervolging ingesteld en straf 
uitgesproken zoowel tegen de rechtspersoon 
als tegen de bestuurders. 

2. Geen straf wordt uitgesproken tegen 
den bestuurder, van wien blijkt, dat het feit 
buiten zijn toedoen of medeweten is begaan_ 

15. De bij artikel 10 strafbaar gestelde 
feiten worden als misdrijf, de bij artikel u 
strafbaar gestelde feiten als overt1"eding be
schouwd. 

16. Met het opsporen van de bij dit be
sluit strafbaar gestelde feiten zijn mede be
last de ambtenaren van 's Rijks belasting
dienst. 

17. Het recht tot strafvordering ter zake 
van een in de artikelen 10 en 11 strafbaar
gesteld feit vervalt door vrijwillige voldoe

~ing aan de voorwaarde, welke door of van
wege den Minister van Financiën aan den;. 
verdachte ter voorkoming van strafvervol-
ging mocht zijn gesteld. • 

18. Onze Minister van Financiën is be
voegd voorschriften uit te vaardigen ter uit
voering van dit besluit. 

19. 1. Behalve voor wat betreft de reeds 
begane strafbare feiten verliest dit besluit 
zijn rechtskracht met ingang van 1 Januari 
1951, voor zoover het niet reeds eerder bui
ten werking is gesteld. 

2. Het kan worden aangehaald als "Be
sluit uitbreiding bevoegdheden belasting
ambtenaren". 

3. Het treedt in werking op den dag zij-
ner afkondiging. · , 

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

's-Gravenhage, den 9den November 1945_ 
WILHELMINA. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 17 November 1945)_ 
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9 November 1945. BESLUIT, houdende 
vaststelling van het Besluit op de Ma
terieele Oorlogsschaden 1945. · 

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

Financiën, d.d. 21 September 1945, No. 86, 
Generale Thesaurie, Afdeeling Economische 
en Soéiale Zaken; 

Overwegende, dat in aansluiting aan het 
,,Besluit Overgangsregeling Oorlogsschade" 
(Koninklijk Besluit van 16 Juni 1945, 
Staatsblad no. F q8), in afwachting van een 
definitieve regeling bij de wet, een nadere 
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regeling dient te worden getroffen in zake 
de verleening van financieele bijdragen in 
oorlogsschade aan goederen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
5 October IQ45, No. I); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Financiën van 2g October I945, 
no. I40, Generale Thesaurie, Afdeeling Eco
nomische en Sociale Zaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

AFDEELING I. 

Inleidende bepalingen. 
Art. 1, I. Als oorlogsschade in den zin 

van dit Besluit wordt aangemerkt iedere 
schade, als rechtstreeksch gevolg van oorlogs
geweld, van handelingen of maatregelen van 
den vijand of van oorlogsomstandigheden, 
toegebracht aan onroerende goederen, aan 
roerende goederen, welke tot een bedrijf be
hooren of het uitoefenen van een beroep die
nen, of aan huisraad, voor zoover deze goe
deren ten tijde van het ontstaan van de 
schade eigendom waren van Nederlandsche 
natuurlijke personen, andere 'Nederlandsche 
onderdanen of Nederlandsche rechtsperso
nen en de schade binnen Nederland is toege
bracht. Indien tengevolge van een overeen
komst, krachtens welke levering van het be_ 
schadigde goed moest plaats hebben, ten 
dage van de toebrenging der schade het risico 
voor het goed werd gedragen door dengene 
aan wien geleverd moest worden, wordt deze 
laatste als eigenaar beschouwd. • 

2. Op schepen is dit Besluit slechts van 
toepassing, voorzoover het betreft binnen
vaartuigen, veren, vaarbaar materieel en 
drijvende inrichtingen, dan wel door Onzen 
Minister van Financiën van geval tot geval 
aan te wijzen zeeschepen. 

3. Onze Minister van Financiën kan, het
zij bij algemeene regeling, hetzij in bijzon
dere .gevallen, met de in het eerste lid be
doelde oorlogsschade gelijkstellen de schade, 
welke niet binnen Nederland is toegebracht, 
alsmede schade aan goederen, welke niet 
eigendom zijn van de in het eerste lid ge
noemde natuurlijke personen of rechtsper
sonen of Nederlandsche onderdanen. Aan 
deze gelijkstelling kunnen voorwaarden ver
bonden worden. 

4. De vraag of een rechtspersoon een Ne
derlandsche is, wordt beslist aan de hand 
van normen, door Onzen Minister van Fi
nanciën te stellen; daarbij kan beslissende 
beteekenis worden toegekend aan de nationa
liteit van degenen, die de economische macht 
in de -rechtspersoon uitoefenen. In geval van 
twiifel is het oordeel van Onzen Minister 
beslissend. 

2. In dit Besluit wordt verstaan onder: 
a. Onzen Minister: Onze Minister van 

Financiën; 
b. Commissariaat: het Commissariaat 

voor Oorlogsschade, ingesteld bij Koninklijk 
Besluit van I6 Juni x945, Staatsblad no. 
F q8; 

c. Directeur: de Directeur van hbt Bu
reau van het Commissariaat; 
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d. Schade-enquête-commissie: de Scha
de-enquête-commissies, gehandhaafd bij, dan 
wel ingesteld of gewijzigd ingevolge het on
der b. genoemde Besluit. 

AFDEELING II. 

Bijdrage in oorlogsschade. 

§ x. Vaststelling van de schade en van 
de bijdrage daarin. 

3. x. In de in het vorige artikel bedoelde 
oorlogsschade wordt een bijdrage verleend 
volgens de hierna volgende bepalingen. 

2. Een bijdrage wordt echter niet ver
leend voorzoover: 

a. voor de vergoeding van de schade af
zonderlijke wetten of administratieve maat
regelen gelden; 

b. de schade mede door de schuld of de 
nalatigheid van den benadeelde is veroor
zaakt of vergroot; 

c. de schade op andere wijze is goedge
maakt; 

d. de benadeelde op andere wijze ver
goeding voor de schade verkreeg, kan ver
krijgen of door zijn schuld niet heeft ver
kregen; 

e. 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; 

f. de schade betrekking heeft op goede-. 
ren, welke, ter voldoening aan een alge
meenen maatregel van den vijand, door de 
houders zijn ingeleverd, en 

~- de schade geleden is aan goederen, toe
behoorende aan publiekrechtelijke lichamen, 
dan wel ten tijde der beschadiging geheel of 
voor een overwegend deel met Overheids
middelen werden in stand gehouden en toe
behooren aan lichamen, die door Onzen Mi
nister van Financiën voor de toepassing van 
dit besluit met publiekrechtelijke lichamen 
worden gelijkgesteld. -

3. De bijdrage wordt in elk afzonderlijk 
geval vastgesteld door den Directeur aan de 
hand van de onderzoeken, ingesteld door de 
Schade-enquête-commissies. 

4. Met betrekking tot door Onze Minis
ters van Financiën, van Openbare Werken 
en Wederopbouw en van Landbouw, Vis
scherij en Voedselvoorziening in gemeen 
overleg aan te wijzen objecten zal de schade 
echter worden onderzocht en de bijdrage 
worden vastgesteld door andere reeds be
staande of nog in te stellen instanties volgens 
door Onze genoemde Ministers te geven 
vQ_orschriften; in die voorschriften kan wor
den opgenomen, dat op het onderzoek en de 
vaststelling toezicht zal worden uitgeoefend 
door een door Onzen Minister aan te wijzen 
instantie. 

4. I. De bijdrage wordt bepaald op het 
verschil tusschen de waarde van het goed 
vóór en nà de beschadiging. Blijkt in geval 
van herstel van het goed, dat de kosten van 
herstel (na aftrek van een redelijk bedrag 
wegens door het herstel verkregen vernieu
wing of verbetering, onderscheidenlijk na 
bijtelling van een redelijk bedrag wegens de 
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aa' het herstel nog blijvende waardeachteruit
gang) lager zijn dan het in den vorigen zin 
bedoeld verschil, dan wordt de bijdrage op 
dit lagere bedrag bepaald. 

a. Zijn gelden uitgegeven om teloorge
gane voorwerpen terug te vinden of om ver
dere beschadiging van beschadigde goederen 
te voorkomen, dan wordt het bedrag van de 
bijdrage met het uitgegeven bedrag vermeer
derd, voorzoover deze _µitgave redelijk en 
verantwoord kan worden geacht. Hetzelfde 
geldt voor de kosten van het bergen van een 
schip en van het versleepen naar de plaats 
van onderzoek of herstel. 

6, 1. Bij toepassing van het vorige ar
tikel wordt de waarde van het goed vóór de 
beschadiging gesteld: • 

a. voor onroerende goederen op de ver
koopwaarde, bepaald naar de op 9 Mei 1940 
geldende factoren (met te velde staand ge
was wordt bij de bepaling van de verkoop
waarde geen .-ekening gehouden) ; 

b. voor te velde staand gewas op de 
oogstwaarde, verminderd met de niet bestede 
kost'en; 

c. voor onroerende goederen, waarvoor 
geen verkoopwaarde kan worden vastgesteld, 
op den prijs, waarvoor het goed naar de op 
9 Mei 1940 geldende factoren zou kunnen 
worden gebouwd, verminderd met een rede
lijk bedrag voor afschrijving; 

d. voor roerende goederen, behoorende 
tot de uitrusting van een bedrijf of dienende 
voor de uitoefening van een beroep, op den 
prijs, waarvoor het goed in nieuwen toestand 
naar de op Q Mei 1g40 geldende factoren zou 
kunnen worden aangeschaft, verminderd met 
oen redelijk bedrag voor afschrijving, echter 
op niet minder dan op de verkoopwaarde, 
bepaald naar de op Q Mei 1g40 geldende fac-
toren; · 

e. voor handels- en bedrijfsvoorraden op 
den werkelijk besteden inkoopsprijs. 

2. Bij toepassing van het vorige artikel 
wordt de waarde van het goed na de bescha
diging gesteld op de verkoopwaarde, bepaald 
naar de op Q Mei 1040 geldende factoren 
(voor onroerend goed wordt ook hier met de 
te velde staande gewassen geen rekening ge
houden). Voor beschadigde handels- en be
drijfsvoorraden wordt die waarde ,echter ge
steld op een zoodanig gedeelte van den in
koopsprijs van de geheele partij vóór de be
schadiging (vorig lid, sub d) als het over
blijvende beschadigde goed redelijkerwijs ge_ 
rekend kan worden deel uit te maken van de 
geheele onbeschadigde partij. 

.'!. Onze Minister is bevoegd bindende 
normen vast te stellen voor de in het eerste 
lid bedoelde afschrijvingen. 

4. Ingeval de ten tijde van de besch.adi
ging aangehouden voorraad een grooter om
vang had dan die-; welke met inachtneming 
van goed koopmansgebruik en van de des
tijds bestaande omstandigheden voor het ge
troffen bedrijf als redelijk kon worden aan
gemerkt, dan wel een voorraad onwettig 
werd aangehouden, wordt de schade aan het 
meerdere of aan het onwettig aangehoudene 
buiten beschouwing gelaten. Als werkelijk 
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bestede inkoopsprijs wordt geen hooger be
drag in aanmerking genomen dan dat, het
welk ten dage van den inkoop mocht worden 
besteed volgens de toen geldende prijsvoor-
schriften. • 

6. r. Voor huisraad, met inbegrip van 
lijfgoederen en verbruiksvoorradel\, dat ten 
tijde van de beschadiging eigendom was van 
natuurlijke personen, wordt de bijdrage be
paald overeenkomstig door Onzen Minister 
te stellen regelen. 

2 . Op de in het eerste lid bedoelde goe
deren, welke tot een bedrijf behoorden of het 
uitoefenen van een beroep dienden, blijven 
de artikelen 4 en 5 van toepassing. 

:-i. Ten aanzien van het niet tot een be
drijf behoorend huisraad, hetwelk eigendom 
is van een rechtspersoon, kan het Commis
sariaat van geval tot geval de artikelen 4 en 
5 van overeenkomstige toepassing verklaren; 
daarbij kan ook bepaald worden, dat de bij
drage slechts te~ deele zal worden verleend. 
Zoolang zulk een toepasselijkverklaring niet 
heeft plaats gehad, wordt in de schade aan 
de in den vorigen zin bedoelde goederen geen 
bijdrage verleend. 

7. r. Voor de vaststelling van een bij
drage wordt niet in aanmerking genomen de 
schade, indien en voorzoover zij gedelst wordt 
door een uit hoofde van eenige verzekerings
overeenkomst, betrekking hebbende op de
zelfde beschadigde of verloren gegane goe
deren, van den verzek~raar reeds ontvangen 
of nog te ontvangen uitkeering (onverschil
lig--of die verschuldigd dan wel onverschul
digd geschiedt) . 

2. Het vorige lid vindt geen toepassing, 
indien de verzekeringsovereenkomst is ge
sloten met een maatschappij, vereeniging, 
stichting en instelling, van welken aard en 
welke samenstelling ook, die zich ten doel 
stelt oorlogsschade geheel of gedeeltelijk op 
onde·rlingen grondslag te dekken. 

§ 2. Betaalbaarstelling en besteding van 
de bijdrage. 

8. x. 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. 
Zij kunnen, behoudens bijzondere afwijkende 
bepalingen, worden uitbetaald aan de eige
naren der beschadigde of verloren gegane 
goederen, terzake waarvan de bijdrage wordt 
verleend. Indien door_ of namens eenige 
Rijksinstantie een voorschot wordt uitbetaald 
op de te verwachten bijdrage, wordt een der
gelijke uitbetaling in alle opzichten als een 
(gedeeltelijke) betaling van de bijdrage be
schouwd; dergelijke voorschotten worden 
dientengevolge bij de uitbetaling der defini
tief vastgestelde bijdrage in mindering ge
bracht. Indien het herstel van eenige schade 
door -of-vanwege den Staat is gefinancierd, 
wordt het betaalde bedrag ten beloope van 
de bijdrage in die schade als een voorschot op 
die bijdrage aangemerkt. 

2. De uitbetaling heeft echter, in afwij-. 
king van het vorige lid, plaats, indien de be
langhebbende van een der van Overheids
wege daartoe_ aangewezen instanties met het 
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oog op de te verwachten bijdrage een crediet 
heeft genoten; de uitbetaling vindt alsdan 
ten beloope van het genoten crediet aan die 

, instantie plaats. Deze bezigt de aldus ontvan
gen Bedragen tot aflossing - voorzoover 
mogelijk - van het bedoelde crediet en 
maakt een afrekening op, die zij onverwijld 
aan den rechthebbende doet toekomen. 

3. Voorzoover de uitbetaling niet over
eenkomstig het tweede lid plaats heeft, kan 
de Directeur bepalen, dat de bijdrage wordt 
aangewend tot terugbetaling van hetgeen de 
rechthebbepde op de bijdrage reeds met het 

, oog op de te verwachten bijdrage onder de 
verplichting tot terugbetaling van derden 
ontvangen heeft. Teneinde een dergelijke be
slissing uit te lokken, dienen belanghebben
den zich bij gemotiveerd verzoekschrift te 
wenden tot den Directeur. 

4. Indien roerende goederen, niet vallen
de onder artikel 6, eerste lid, welke zijn be
schadigd of verloren gegaan, waren verpand 
of tot zekerheid overgedragen en van het be
staan van de betreffende overeenkomst aan 
de Schade-enquête-commissie of de andere 
instantie, die het onderzoek instelt, is kennis 
gegeven, vindt de uitbetaling der bijdrage 
-plaats zooals daaromtrent door de beide 
rechthebbenden is overeengekomen; indien 
over zulk een overeenkomst geen overeen
stemming wordt bereikt, stel~ de Directeur, 
na belanghebbenden een laatsten termijn te 
hebben gesteld, de verdeeling der bijdrage 
vast. 

9. 1, Bijdragen wegens schade aan on
roerende goederen en aan schepen worden 
uitbetaald en de controle op de besteding 
dier bijdragen vindt plaats overeenkomstig 
nader door Ons te stellen regelen. 

a. Bijdragen wegens schade aan veldge
wassen worden zoo spoedig mogelijk na de 
vaststelling in contanten uitbetaald. 

3. Bijdragen wegens schade aan roerende 
-goederen, welke tot een bedrijf behooren Qf 
het uitoefenen van een beroep dienen, wor
den betaalbaar gesteld overeenkomstig door 
Onzen Minister te stellen regelen. Bij die re
gelen kunnen waarborgen worden gescbapen 
voor een doelmatige besteding van de bij
drage. 

4. De bijdragen, in de leden 2 en 3 be-
• doeld, dragen een rente van vier ten honderd 

"'s jaars, te rekenen van den eersten dag Van 
de kalendermaand, volgende op die, waarin 
de schade is ontstaan. 

5. Renten, die den -benadeelde ingevolge 
het vorige lid toekomen, worden gelijktijdig 
met de bijdrage betaalbaar gesteld of zoo 
spoedig mogelijk daarna. Zij worden over 
elke afzonderlijk betaalbaar gestelde bij
drage of elk afzonderlijk betaalbaar gesteld 
gedeelte daarvan afzonderlijk berekend. Voor 
de berekening van de rente worden de be
taalbaar gestelde bedragen naar beneden op 
IO gulden of een veelvoud daarvan afgerond. 
De rente loopt tot den eersten of den zes
tienden dag van de kalendermaand va_n be
taalbaarstelling, naarmate deze in de eerste 
helft of in de tweede helft van de kalender
maand plaats vindt. 
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6. De bijdragen wegens schade aan huis
raad, welke ingevolge de regelen, bedoeld in 
artikel 6, lid 1, worden vastgesteld, worden 
betaalbaar gesteld volgens in die regelen op 
te nemen bepalingen. Bij die regelen wor
den waarborgen geschapen voor een doel
matige besteding van de bijdragen. Tevens 
worden daarbij voorschriften gegeven voor 
de aanspraken van hen, die verloren gegane 
goederen in huurkoop hebben gegeven of aan 
wie dusdanige goederen tot zekerheid in ei
gendom waren overgedragen, waarbij aan de 
betrokkenen kan worden opgelegd een soort_ 
gelijke credietov<;reenkomst aan te gaan. 

AFDEELING III. 

Beroep, 

10. I. Tegen alle beslissingen en beschik
kingen van het Commissariaat en van den 
Directeur kan ieder belanghebbende een be
roepschrift indienen bij Onzeri Minister. 

2. Onze Minister beschikt op deze be
roepschriften slechts na het Commissariaat 
te hebben gehoord. 

3. Beroepschriften, welke worden inge
diend meer dan één maand na de ter post
bezorging van de mededeeling der beroepen 
beslissing of beschikking, worden niet-ont
vankelijk verklaard, tenzij Onze Minister 
van oordeel is, dat de late indiening den ap
pellant niet kan worden toegerekend. 

4 . Indien is gebruik uemaakt van de be
voegdheid, bedotld in artikel 3, lid 4, van dit 
besluit, bevatten de daar bedoelde voor
schriften tevens een regeling omtrent het be
roep tegen de vaststelling der schade. 

AFDEELING IV. 

Algemeene bepalingen. 

11. 1. De bijdragen kunnen niet worden 
vervreemd of verpand, zonder goedkeuring 
van het Commissariaat; voor de toepassing 
van deze bepaling gelden een onherroepelijke 
volmacht tot inning en een scheiding-van een 
onverdeeldheid. waartoe de bijdrage behoort, 
als een overdracht. 

2. Ter verkrijging van de in het vorige 
lid bedoelde goedkeuring wordt een ontwerp 
der akte van overdracht of verpanding, dan 
wel die akte zelve (of een authentiek af
schrift daarvan of uittreksel daaruit) aan 
het Commissariaat ingezonden. 

3. De beteekening van artikel 668 en de 
kennisgeving van artikel u99 van het Bur
gerlijk Wetboek worden vervangen door de 
inlevering van een authentiek afschrift van 
of uittreksel uit de akte van overdracht of 
verpanding bij de instantie, die met de uit
betaling is belast. Gelijke inlevering dient te 
geschieden met betrekking tot onherroepe
lijke volmachten en scheidingen. 

4. De verpanding van een bijdrage wordt 
gerekend in te houden de volmacht tot inning 
van de bijdrage. Mitsdien wordt de bijdrage 
in geval van verpanding uitbetaald aan den 
pandnemer onder gehoudenheid voor dezen 
om het ontvangene aan den pandgever te 
verantwoorden. 
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-~- De overdracht of de verpanding van 
een bijdrage wordt gerekend overdracht of 
verpanding van ae rente te omsluiten. 

6. De rente van de bijdragen is afzonder
lijk niet vatbaar voor overdracht of verpan
ding. 

7. Het in dit artikel bepaalde is niet van 
toepassing ten aanzien van bijdragen wegens 
schade aán onroerend goed ( veldgewassen 
daaronder niet begrepen) en aan sc}1epen; 
omtrent de vervreemding en verpanding 
daarvan worden voorschriften gegeven in de 
in artikel g, lid z, bedoelde regelen. 

12. 1. Alle maatschappijen, vereenigin
gen, stichtingen en instellingen, van welken 
aard en welke samenstelling ook, die ,:ich ten 
doel stellen oorlogsschade geheel of gedeelte
lijk op onderlingen grondslag te dekken, zen
den binnen één maand na het ontstaan van 
oorlogsschade, welke door een afgesloten 
verzekering wordt gedekt, daarvan een op
gaaf in aan den Direct«;ur. De opgaaf ge
schiedt, desgevorderd in duplo, op door den 
Directeur vastgestelde formulieren. 

2. Vanwege den Directeur worden de op
gaven aan de ter beschikking staande gege
vens getoetst en wordt aan de verzekeraars 
medegedeeld of de in de opgaaf genoemde 
persoon een Rijksbijdrage heeft ontvangen 
of daarvoor in aanmerking komt; daarbij 
wordt tevens zooveel mogelijk aangegeven 
het bedrag van elke afzonderlijke Rijksbij
drage. 

3. De verzekeraar is tot het bedrag van 
de aan den vèrzekerde verleende of nog te 
verleenen bijdrage van zijn op hetzelfde 
schadegeval betrekking hebbende verbintenis 
uit het verzekeringscontract bevrijd. Hij kan 
reeds uitbetaalde bedragen terugvorderen of ' 
verrekenen met hetgeen nog door hem ver
schuldigd- is. Indien meer dan één verzeke
ring gesloten is op hetzelfde voorwerp, geldt · 
de bevrijdende werking voor elk der verze
keraars in evenredigheid van de verzekerde 
waarde. In geval van onderverzekering of ge
deeltelijke verzekering geldt de verzekerde 
ten bedrage van de niet-verzekerde waarde 
als. verzekeraar. 

4. Alle verzekerden zijn van hun verbin
tenis uit het verzekeringscontract in zooverre 
bevrijd, als deze betrekking heeft op dat deel 
der verplichtingen van den verzekeraar, 
waarvan de laatste, ingevolge het vorig id, 
is bevrijd. Reeds betaalde bedragen kunnen 
worden teruggevorderd. . 

5. Indien de vaststelling der bijdragen 
aan anderen is opgedragen, wordt, voorzoo
veel de desbetreffende schadegevallen be
treft, in de leden 1 en 2 in plaats van "Di
recteur" gelezen "degene aan wien de vast
~telling der bijdragen is opgedragen". 

13. I. In bijzondere gevallen, waarin de 
bepalingen van dit besluit - in strijd met 
hare strekking - tot onbillijkheid leiden, is 
Onze Minister bevoegd een bijdrage of een 
hoogere bijdrage in afwijking van die bepa
lingen te verleenen. 

2. Hetzelfde geldt, indien vaststaat, dat 
de te verleenen bijdrage .ten openbare nutte 
zal worden besteed, dan wel een cultureel be-
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lang zal dienen. 
14. 1. Indien uit feiten, waarmede bij de 

vaststelling of bij de uitbetaling van de bij
drage geen rekening is gehouden, blijkt, dat 
een bijdrage ove..eenkomstig dit Besluit ge
heel of gedeeltelijk ten onrechte is toegekend 
of uitbetaald, kan de toekenning worden her
zien en het ten onrechte uitbetaalde bedrag 
worden teruggevorderd. 

2. Indien de bijdrage nog niet is uitbe
taald, wordt de herziening der toekenning 
uitgevoerd door een opdracht tot terugboe
king vanwege het Commissariaat. 

3. De terugvordering van uitbetaalde be
dragen heeft plaats op grond van een aanslag, 
vastgesteld door het Commissariaat ten 
name van dengene, aan wien het terug te 
vorderen bedrag is betaald; de desbetreffen_ 
de beschikking is met redenen omkleed, ver
meldt de termijnen, waarin het terug te vor
deren bedrag moet worden betaald, en wijst 
een ontvager der directe belastingen aan 
voor de invordering. 

4. Geen terugboeking of terugvordering 
kan plaats hebber meer dan vijf jaren na de 
betaalbaarstelling. 

5. Voor een aanslag, opgelegd na het 
overlijden van den schuldenaar, zijn diens 
erfg(.namen niet verder aansprakelijk dan 
ieder ten beloope van zijn erfdeel, vermeer
derd met het bedrag van hetgeen hun gele
gateerd is. 

6. Terzake van overeenkomstig het derde 
lid terug te vorderen bedragen zijn de wetten 
van 22 Mei z845. ~taatsblad no. 22, en van 
1 Juni 1850, Staatsblad no. 26, van toepas
sing, met dien verstande dat: 

a. het terug te vorderen bedrag gelijk 
wordt gesteld met inkomstenbelasting; 

b. onder "kohier" wordt verstaan een 
door den Secretaris van het Commissariaat 
gewaarmerkt afschrift van de in het derde 
lid bedoelde beschikking; 

c . onder "aanslagbiljet" wordt verstaan 
een der door den ontvanger gewaarmerkt en 
gedagteekend afschrift van de vorenbedoelde 
beschikking; 

d. voor "belastingschuldige" wordt gele
zen: schuldenaar; 

e. de door het Commissariaat vastgestel
de vervaltermijnen in de plaats treden van 
die, genoemd in artikel 8 der wet van 22 

Mei z845; . 
/. de ontvanger voor de toepassing van 

artikel 20 der laatstgenoemde wet geacht 
wordt ten deze op te treden namens het be
stuur der belastingen. 

15. x. Indien een belanghebbende of der
den met medeweten van den belanghebben~ 
de opzettelijk onjuiste opgaven of inlichtin
gen hebben verstrekt om een te hooge bij
drage te verkrijgen, kan het Commissariaat 
het bedrag der volgens de overige bepalingen 
van dit Besluit toe te kennen of met toepas
sing van het vorige artikel te herziene bij
drage verminderen met ten hoogste vijftig 
ten honderd. Het vorenstaande laat onverlet 
de actie van het Openbaar Ministerie tot 
strafvervolging. 

2. Gelijke bevoegdheid komt toe aan On-
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zen Minister onder wien instanties ressortee
ren als bedoeld zijn in artikel 3, lid 4, van 
dit Besluit met betrekking tot de door die 
instanties vast te stellen bijdragen. 

16. Alle stukken, opgemaakt ter uitvoe
ring van dit Besluit, zijn vrij van zegel, van 
het recht van registratie en van leges. 

17. r. Onze Minister is bevoegd de in dit 
Besluit opgedragen werkzaamheden, voor
zoover die niet ·bestaan in het stellen van aL 
gemeen verbindende regelen of in het beslis
sen op een beroepschrift, te delegeeren -aan 
door hem met name aan te wijzen ambtena
ren en colleges. 

2 . De ambtenaren of colleges die krach-
- tens het vorige lid optreden, vermelden in de 

desbetreffende stukken, dat zij optreden na
mens Onzen l\l[inister, zoomede dagteekening 
en nummer der resolutie, bij welke de betref
fende werkzaamheid hun is gedelegeerd. 

AFDEELING V. 

O vergangsbepalingen. 

18. r. Het Besluit op de Materieele Oor
logsschaden (VerordeninRenblad voor het be
zette Nederlandsche gebied 1q40, no. 221), 
zooals dat besluit nader is gewijzigd, ver
valt, met uitzondering van de artikelen n 
tlm 1 7; deze artikelen blijven van kracht tot 
het in werking treden van de regelen, be
doeld in artikel q, lid 1, van dit besluit, met 
dien verstande, dat waar in die artikelen 
wordt gesproken van Algemeen Gemachtig
den voor den Wederopbouw, daarvoor wordt 
gelezen College van Algemeen Commissaris
sen voor den Wederopbouw. T-en aanzien 
van deze artikelen en van hunne uitvoerings
voorschriften wordt de schorsing ingevolge 
Ons besluit d.d. 17 September 1944, Staats
blad no. q3, opgeheven. 

2. Schadegevallen, welke zijn afgehan
deld door toekenning van een bijdrage op 
grond van het il} het eerste lid bedoelde Be
sluit of door afwijzing van het verzoek om 
een bijdrage, worden niet opnieuw in be
handeling genomen. Beroep staat tegen deze 
afhijndeling niet open. 

3. Van het vorige lid wordt afgeweken: 
a. ten aanzien van afwijzingen, welke ge

grond waren op de nationaliteit of vroegere 
nationaliteit van den getroffene of op de 
plaats waar de betreffende schade werd ver
oorzaakt, indien volgens de op grond van 

• artikel 1, lid 3, uitgevaardigde regelii:ig de 
betreffende schade wel voor een bijdrage in 
aanmerking zou kunnen worden gebracht; 

b. in bijzondere gevalen waarin Onze 
Minister tot nieuwe behandeljng opdracht 
geeft. 

4. De waardebonnen, uitgegeven inge
volge artikel 10, lid 2, der Regelen inzake 
Huisraad I (Nederlandsche Staatscourant 
van 4 December 1q40, no. 237) , gebaseerd 
op artikel 7 van het in het eerste lid ge
noemde besluit, verliezen hun geldigheid met 
het tijdstip van inwerkingtreding. van dit 
besluit. Door den Directeur wordt gedurende 
drie maanden gelegenheid gegeven de nog in 
omloop zijnde waardebonnen tegen contan-
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ten in te wisselen. 
19. 1. Het Besluit op de bezettingscha

den (Verordeningenblad voor het bezette 
Nederlandsche gebied 1942, no. 30) , zooala 
dit besluit nader is gewijzigd en het besluit 
van den Secretaris-Generaal van het De
partement van Financiën van 30 Juni 1943 
(Verordeningenblad voor het bezette Neder
landsche gebied 1q43, no. 73) vervallen. 

2. Schadegevallen, welke zijn afgehan
deld door toekenning van een bijdrage op 
grond van artikel 4 van het eerstgenoemde 
besluit of door afwijzing van het verzoek om 
zulk een bijdrage, worden niet opnieuw in 
behandeling genomen. Beroep staat tegen 
deze afhandeling niet open. 

3. Van het vorige lid wordt afgeweken in 
de gevallen in artikel 18, lid 3, omschreven. 

4. Vorderingen in eigendom van onroe
rende goederen op grond van artikel 5 van 
het eerstgenoemde besluit, uit kracht waar
.van de betreffende onroerende goederen in 
den kadastralen legger op naam van den 
Staat der Nederlanden of op naam van de 
Stichting "Landelijke Bezettingsschaden" 
zijn overgeboekt, zij n geldig. Indien zooda
nige vorderingen hebben plaats gehad vóór 
het in werking treden van dit besluit, doch 
de overboeking in den kadastralen legger 
nog niet heeft plaats gehad, kan deze over
boeking nog worden bewerkstelligd overeen
komstig artikel 3, lid 4, van het in het eerste 
lid genoemde besluit van 30 Juni 1943 bin
nen één maand na het in werking treden van 
dit besluit, waarna de vorige zin toepasse
lijk is. Vorderingen van onroerend goed, 
waarvan de overboeking niet binnen laatst
gemelden termijn is bewerkstelligd, worden 
geacht nimmer te hebben plaats gehad. 

5. Het als vergoeding toegekende bedrag 
wordt herzien als volgt: 

(1). indien zoowel grond als opstallen 
zijn gevorderd, wordt het bedrag der ver
goeding gesplitst in een deel voor den grond 
(onderscheidenlijk het zakelijk recht op den 
grond) en een deel voor de opstallen. Het 
deel voor den grond wordt geboekt als in
schrijving a. in het Grootboek voo~ den WJ:
deropbouw en vier vijfde gedeelte van het 
gedeelte voor de opstallen als inschrijving b; 

(2) . indien alleen grond is gevorderd, 
wordt het bedrag van de vergoeding geboekt 
als 'lnschrijving a. -in het Grootboek voor den 
Wederopbouw; 

(.~). indien alleen opstallen zijn gevor
derd, wordt vier vijfde gedeelte van de ver
goeding geboekt · als inschrijving b in het 
Grootboek voor den Wederopbouw; 

(4). gelijktijdig met de boekingen 1, 2 of 
3 omschreven, vervalt de overeenkomstige 
inschrijvin!a( d. in het Grootboek voor den 
Wederopbouw. 

6. Indien de vergoeding nog niet is vast
gesteld of tegen de vaststelling der vergoe
ding i:\og beroep aanhangig is, wordt de vàst
stelling of het beroep volgens de vroeger gel
dende voorschriften afgehandeld, ·alvorens 
daarop lid ;<; wordt toegepast. 

7. De onder 1 t /m 4 van lid .5 bedoelde 
boekingen worden voor de rentebetaling ge-
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rekend te hebben plaats gehad op den eersten 
Maart of op den eersten September, laatste. 
lijk voorafgaande aan het tijdstip van over
.boeking. De op deze wijze tot stand ge
brachte inschrijvingen a worden gerekend te 
zijn tot stand gebracht op grond van het be
sluit van den Opperbevelhebber van Land
en Zeemacht van 24 Mei 1940, Staatsblad 
no. 0 552, en de besluiten van de Secretaris
sen-Generaal van Justitie, van Waterstaat 
en van Financiën, Verordeningenblad voor 
het bezette Nederlandsche gebied van .1940, 
no. 168, en VerordeninRenblad voor het be
zette Nederlandsche gebied van 1940, no. 
234, en de inschrijvingen b op grond van het 
Besluit op de materieele oorlogsschaden. 

8. Het vorige lid blijft buiten toepassing, 
indien de vastgestelde vergoeding bereids ge
heel in contanten is uitbetaald, alsmede, in
dien het gevorderde onroerende goed reeds 
weder aan de vroegere · eigenaren of hun 
rechtverkrijgenden is toegewezen, dan wel 

, binnen een jaar na de inwerkingtreding van 
' dit besluit kan worden toegewezen. Indien 

in het laatste geval nog een bedrag als in
schrijving d op het Grootboek voor den We
deropbouw is open blijven staan. wordt dit 
bedrag als inschrijving b geboekt, waarbij 
het slot van ·het vorige lid toepasselijk is. 

g. Indien het Commissariaat van mee
ning is, dat de schattingen, waarop de vast
stelling van vergoedingen voor vorderingen, 
als bedoeld in artikel -~ van het Besluit op 
de Bezettingsschaden, is gebaseerd, niet te 
goeder trouw hêbben plaats gehad, den in
druk vestigen door ondeskundigen te zijn 
uitgebracht, dan wel een andere waarde dan 
de verkoopwaarde betreffen, kan het Com
missariaat de v;i.ststellingen, welke daarvan 
het gevolg zijn geweest, intrekken en een 
nieuwe behandeling overeenkomstig het 6de 
in verband met het 5de lid gelasten. 

xo. De inschrijvingen op het Grootboek 
voor den Wederopbouw wegens vordering 
van roerende goederen worden verminderd 
met de waarde der roerende goederen, welke 
aan de vroegere eigenaren of hun rechtver
krijgenden zijn teruggegeven; indien de over
blijvende inschrijvingen een bedrag van 
f 1000 niet overschrijden, worden zij aan de 
ingeschrevenen uitbetaald. Indien zij het ge
noemde bedrag wel overschrijden, is op de 
uitbetaling de regeling, bedoeld in artikel 9, 
lid 3, van toepassing voor zoover de gevor
derde goederen tot een bedrijf behoorden of 
de uitoefening van een beroep dienden en 
overigens de regeling van artikel g, lid 6. 

IL Vergoedingen, als bedoeld zijn in ar
tikel 7 van het Besluit op de Bezettings
schaden, worden alsnog_ op basis van dat ar
tikel verleend over een tijdvak, loopende ten 
hoogste tot het einde van de kalendermaand, 
waarin dit besluit in werking treedt. Indien 
nochtans, vóór belanghebbende de opbrengst 
moest derven, het betreffende goed werd 
verpacht en de termijn, waarvoor de pacht
prijs telkens verschuldigd werd, over een lan
ger tijdvak dan één maand liep, kan de ver
goeding worden voortgezet tot het einde van 
den termijn, die - bij voortzetting van het 
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pachtcontract - loopende zou zijn geweest 
op het tijdstip van inwerkingtreding van dit 
besluit, doch in geen geval langer dan tot 1 
Mei 1946. Indien aanspraak gemaakt kon 
worden op een schadeloosstelling ingevolge
artikel 3, lid 1, sub I of 2, van de Verorde
ning van den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied betreffende de 
ingebruikneming van èebouwde en onbe
bouwde onroerende goederen, Verordenin
genblad voor het bezette Nederlandsche ~e
bied 1940, no. 144, en deze schadeloosstel
ling niet meer is uitbetaald, wordt zij be
grepen in de in den aanhef van dit ·lid be
doelde vergoeding. 

12. Vergoedingen op grond van de e.,ti
kelen 8, 9 en u, lid 2, van het Besluit op de 
Bezettingsschaden, kunnen voor het verleden 
alsnog worden verleend, doch uiterlijk tot 15 
Mei 1945. . 

13. Overigens worden vergoedingen op. 
grond van Hoofdstuk III van het Besluit op 
de Bezettingsschaden niet · meer verleend. 
Indien echter van Rijkswege voorschotten 
op deze vergoeding zijn verleend, ~rdt een 
vergoeding, gelijk aan het genoten voorschot, 
ter verrekening daarvan vastgesteld. 

14. De vergoedingen, bedoeld in de leden 
II, 12 en 13, worden vastgesteld door den 
Directeur. 

20. 1. De verleening van Overheidswege, 
op anderen grond dan die van artikel 7 van 
het Besluit op de Bezettingsschaden, van 
vergoedingen van huren en pachten en van 
andere dergelijke prestaties voor ontruimde 
onroerende goederen, wordt beëindigd. Der
gelijke vergoedingen worden alsnog op basis 
van de desbetreffende regelingen voor het 
laatst verleend over een tijdvak, loopende 
ten hoogste tot het einde van de kalender
maand, waarin dit besluit in werking treedt. 
Het bepaalde in artikel 19, lid II, is overi
gens ten deze van overeenkomstige toepas
sing. 

2. Indien een ontruimd onroerend goed, 
waarop het bepaalde van het vorige lid van 
toepassing is, door of namens het Rijk in ge
bruik is of wordt gegeven, wordt dat goed 
geacht door den aangewezen gebruiker van 
den eigenaar voor onbepaalden tijd te zijn 
gehuurd en door den eigenaar aan dien ge
bruiker voor onbepaalden tijd te zijn ver
huurd. Deze huur en verhuur, welke onder
worpen is aan de bepalingen van het burger
lijk recht, gaat in op den dag, volgende op 
dien, waarop de termijn, waarover door het 
Rijk voor het laatst huurvergoeding is be
taald, eindigt. Heeft de huurder het volle 
genot van het goed, dan is door hem een 
huurprijs verschuldigd, welke gebruikelijk is 
voor soortgelijke goederen ter plaatse; heeft 
hij het gedeeltelijk genot, dan is hij het evèn
redig gedeelte van den huurprijs verschul
digd. Hef Rijk kan, indien daartoe termen 
aanwezig zijn, den huurder in de betaling 
van den huurprijs te gemoet komen. 

21. 1. Zoolang en in zooverre degene, die 
de in artikel 19, lid II, en artikel 20, lid 1, 
bedoelde vergoedingen heeft genoten, na het 
tijdstip van beëindiging dier vergoedingen de 
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huur- of pachtwaarde der betreffende goe
deren nog niet in geld, natura of in eigen 
gebruik geniet, wordt hem een afloopende 
tegemoetkoming toegekend door den.gene, die 
de vergoeding verleende. 

:.i. Deze afloopende tegemoetkoming be
draagt gedurende :.i maanden na het tijdstip 
van beëindiging der huur- of pachtvergoeding 
telkens 70 ten honderd van de laatstelijk ge
noten huur- of pachtvergoeding per maand 
en vermindert elke volgende :.i maanden tel
kens met ro ten honderd van die vergoeding. 

3. Artikel 13, lid r, vindt overeenkoms
tige toepassing. 

22. Ten aanzien van door Onzen Minister 
van Landbouw. Visscherij en Voedselvoorzie
ning aan te wijzen landbouwgronden, die na 
r Seotember 1944 ten gevolge van oorlogs
handelingen zijn moeten worden ontruimd, 
wordt een pachtvergoeding toegekend op de
zelf de basis, als die, welke geldt voor de in 
artikel 19, lid II , bedoelde pachtvergoeding. 
Op de beëindiging dezer pachtvergoeding en 
op de tegemoetkoming, welke daarop kan 
volgen. zijn artikel 19, lid II, en artikel :.ir 

van overeenkomstige toepassing. 

AFDEELING VI. 

Slotbepalingen. 

23. r. Dit besluit treedt in werking op 
·den dag zijner afkondiging. 

2. Het wordt aangehaald als "Besluit op 
de Materieele Oorlogsschaden 1945". 

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

's-Gràvenhage, den 9den November 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. IS November z945). 

s. }' 256. 

.lJ November IQ4!i• BESCHIKKING van 
den Minister van Financiën, houdende 
vaststellinf! van de Beschikking Leyens
verzekeringsuitkeeringen 1945. 

De Minister van Financiën, 
Overwegende, dat het noodzakelijk is, na

·dere voorzieningen te treffen ter zake van de 
geldzuivering, met name wat betreft de wijze 
van betaling van bepaalde uitkeeringen ter 
.zake van verzekeringsovereenkomsten; 

Gelet op artikel r van het Machtigingsbe
sluit geldzuivering (Staatsblad no~ F 133); 

Heeft goedgevonden eri verstaan: 
Art. 1. r. De Rijksverze)!:eringsbank, de 

ondernemingen vallende onder de Wet op 
het Levensverzekeringbedrijf 1922 (Staats
blad no. 716), de pensioenfondsen en de 
fondsen tot het treffen van voorzie
ningen, welke naar haar aard met pen~ 
sioenen op één lijn kunnen worden gesteld, 
mogen niet-periodiek verschuldigde uitkee
ringen uit hoofde van op :.i6 September 1945 
bestaande overeenkomsten van levensverze
kering (herverzekering daaronder begrepen), 
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als bedoeld in de Wet op het Levensverzeke
ringbedrijf 1922 (Staatsblad no. 716), in af
wijking van artikel 6, eerste lid, van de Be
schikking Deblokkeering 1945, slechts vol
doen en begunstigden mogen deze slechts 
aannemen, indien bij de uitkeering het vol
gende wordt jn acht genomen. 

2. Van het bedrag der verschuldigde uit
keering wordt een gedeelte, overeenkomende 
met het verschil tusschen het bedrag dezer 
uitkeering en dat der op 26 September 1945 
ter zake van de desbetreffende overeenkomst 
aanwezige reservewaarde, berekend naar de 
grondslagen, waarop de premiereserve in de 
balans per :-ir December 1944 is of zal wor
den bepaald, overgeschreven op vrije reke
ning, 

3. Van het bedrag der in het tweede lid 
genoemde reservewaarde worpt vijf en twin
til1,' ten honderd overgeschreven op girale re
kening en vijf en zeventig ten honderd op 
geblokkeerde rekening, met dien verstande, 
dat, voor zoover het eerstgenoemde percen
tage een bedrag van minder dan f 250 groot 
is, het op girale rekening over te schrijven 
bedrag mag worden aangevuld tot f 250. In
dien de uitkeering verschuldigd is bij het 
overlijden van de(n) verzekerde en het over
eenkomstig het tweede lid op vrije rekening 
over te schrijven bedrag kleiner is dan f 500, 
mag dit bedrag uit het vol11,'ens dit lid uit te 
betalen girale bedral1,' en, voor zoover dit niet 
toereikend is, uit het geblokkeerde bedrag 
worden aangevuld tot f soo. 

4. Alvorens tot uitkeering van het be
drag der in het tweede lici genoemde reserve
waarde wordt overl1,'egaan, vindt verrekening 
plaats van schulden, ontstaan vóór 26 Sep-
tember IQ4.~ hetzij door achterstand in de 
betaling der premies ter zake van de desbe-

91:reffende overeenkomst, hetzij door beleening 
op onderpand van de polis, waarin de des
betreffende overeenkomst is omschreven, en 
wel, voor zoover mol1,'elijk, met het op girale 
rekening over te schrijven bedrag. 

Voornoemde schulden, ontstaan na 26 Sep
tember 1945, worden, voor zoover mogelijk, 
verrekend met het op vrije rekening over te 
schrijven bedrag, en, voor zoover dit niet toe
reikend mocht zijn, met het op girale onder
scheidenlijk op geblokkeerde rekening over 
te schrijven bedrag. 

2.- De Rijksverzekeringsbank, de onderne
m'ingen vallende onder de Wet op het Le
vensverzekeringbedrijf 1922 (Staatsblad no . 
716), de pensioenfondsen en de fondsen tot 
het treffen van voorzieningen, welke naar 
haar aard met pensioenen op één lijn kunnen 
worden gesteld, ·voldoen, in afwijking van 
artikel 6, eerste lid, van de Beschikking De-
blokkeering 194s, periodiek verschuldigde 
1,1itkeeringen, al dan niet van het leven af
hankelijk, uit hoofde van de in artikel 1, eer
ste lid, genoemde overeenkomsten, op vrije 
rekening, mits, indien de desbetreffende 
overeenkomst vóór 27 September 1945 was 
gesloten, de verplichting tot het doen der 
periodiek verschuldil1,'de uitkeeringen reeds 
op 26 September 1945 in de polis was vast
gelegd. 



.3. 1. Uitkeeringen ter zake van afkoop 
van overeenkomsten, genoemd in artikel 1, 

alsmede ter zake van beleeningen op onder
pand van polissen, waarin voornoemde over
eenkomsten zijn omschreven, mogen uitslui
tend op geblokkeerde rekening geschieden. 

2. In afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid wordt van de daarin genoemde uit
keeringen een bedrag, overeenkomende met 
het verschil fosschen het bedrag der op 26 
September 194s ter zake van de desbetref
fende overeenkbmst aanwezige reservewaar
de, berekend naar de in art. 1, eerste lid, aan
gegeven grondslagen en het bedrag der naar 
deze grondslagen berekende reservewaarçle 
-op den datum van uitkeering, overgeschre
v en op vrije rekening. 

4. Door betaling met inachtneming van 
het in de artikelen 1 en _1 omschrevene zijn 
debiteuren rechtsgeldig tegenover de recht
hebbenden gekweten. 

5. Handelingen in strijd met het bepaalde 
in de artikelen 1, 2 en 3, worden beschouwd 
als misdrijven. 

6. Deze beschikking laat onverlet de be
palingen van het Besluit van 5 Juli 1945 
(Staatsblad no. F 120), houdende bijzondere 
voorzieningen in zake uitbetalingen door 
verzekeringsinstellingen en spaarkassen. 

7. Deze beschikking, die in het Staatsblad 
zal worden geplaatst, kan worden aangehaald 
-als: ,,Beschikking Levensverzekeringsuitkee
ringen 1945" en treedt in werking met in
gang van den dag volgende op dien harer af
kondiging. 

's-Gravenhage, den 8sten November 1945. 
De Min. van Financiën , P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. z3 November 1945-) 

S. F' 257, 

~o November z945. BESLUIT, betreffende 
de hernieuwde vestiging van midden
standsbedrijven. (Besluit reëvacuatie
vestiging kleinbedrijf 1945.) 

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

Handel en Nijverheid van 24 September 
I94.'i, No. 7300 M., Directie voor den Mid
denstand; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is ge
bleken een regeling te treffen ten aanzien 
van de hernieuwde vestiging van midden
standsbedrijven, welke als gevolg van door of 
vanwege den bezetter getroffen maatregelen 
.zijn geëvacueerd of opgeheven; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
r6 October 1g45, No. 20); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van .'i November 1945, 
No. 23.'i93 M., Directie voor den Midden,
stand: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1, ~ Dit besluit verstaat onder: 
,,tak van bedrijf": · een tak van bedrijf, 

waarop het"bepaalde bij en krachtens de Ves
tigingswet Kleinbedrijf 1937 (Staatsblad No. 
füg) of bii en krachtens het Besluit Alge
meen Vestigingsverbod Kleinbedrijf 1941 

(Nederlandsche Staatscourant 1941, No . 
234) van toepassing is. 

2, 1. Degenen, die tijdens de bezetting 
van het Rijk in Europa het wettig in een in

-richting ten aanzien van het publiek uit
oefenen van een tak van bedrijf als gevolg 
.-n een door of vanwege den bezetter ge-
troffen maatregel hebben moeten staken, 
kunnen binnen zestig dagen na het tijdstip 
van in werking treden van dit besluit aan de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken, bin
nen welker gebied bedoelde inrichting is of 
was gelegen, goedkeuring vragen tot het in 
die inrichting, of, zoo deze naar het oordeel 
der Kamer niet meer geschikt of beschikbaar 
is, in een and-ere inrichting binnen dezelfde 
gemeente, opnieuw ten aanzien van het pu
bliek doen aanvangen van de uitoefening van 
denzelfden tak van bedrijf. 

2. Degenen, die tijdens de bezetting van 
het Rijk in Europa het wettig in een onder
neming ten aanzien van het publiek uitoefe
nen van een tak van bedrijf als gevolg van 
een in het vorig lid bedoelden maatregel heb
ben moeten staken, kunnen binnen den in 
dat lid genoemden termijn aan de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken, binnen welker ge
bied de onderneming zal worden gevestigd, 
goedkeuring vragen tot het in een onderne
ming opnieuw ten aanzien van het publiek 
doen aanvangen van de uitoefening van den
zelfden tak van bedrijf. 

3. 1. Ten aanzien1van de hervatting der 
uitoefening van een tak van een bedrijf, 
waartoe de in het eerste of het tweede lid 
van artikel 2 bedoelde goedkeuring is ver
kregen, blijft het bepaalde bij en krachtens 
de in artikel 1 p.;enoemde wettelijke maat
regelen buiten toepassing. 

2. Indien die hervatting niet heeft plaats
gevonden binnen dertig dagen na de dagtee
kening der in artikel · 7, derde lid, voorge
schreven mededeeling, vervalt de goedkeu
ring. De Kamer van Koophandel en Fabrie
ken, die deze verleende, is echter bevoegd 
genoemden termijn te verlengen in daarvoor 
naar haar oordeel in aanmerking komende 
gevallen. 

4. De ondernemers, die hun bedrijf uit
oefenen in een inrichting, waarin het in den 
aanhef van het eerste lid van artikel 2 voor
ziene geval zich heeft voorgedaan, moeten 
binnen zestig éiagen na het tijdstip van in 
werking treden van di~ besluit tot het voort
zetten van de uitoefening van hun bedrijf in 
die inrichting de goedkeuring vragen van de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken, bin
nen welker gebied de inrichting is gelegen. 

5. 1. Indien de in het eerste lid van ar
tikel 2 bedoelde personen, nadat zich te hun
nen aanzien het in den aanhef van dat lid 
voorziene geval heeft voorgedaan, de uit
oefening van een tak van bedrijf ten aanzien 
van het publiek hebben doeil aanvangen in 
een niet onder artikel 4 vallende andere in
richting in dezelfde of in een ,andere ge
meente en zij niet gebruik maken van de hun 
in genoemd lid verleende bevoegdheid, be
hoeven zij voor het voortzetten van de uit
oefening van dien tak van bedrijf in die in-
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richting de goedkeuring van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken, binnen welker ge
bied die inrichting is gelegen. 

2. De in het vorig lid bedoelde goedkeu
ring dient te worden gevraagd binnen zestig 
dagen na het tijdstip. van in werking treden 
van dit besluit. 

6. Tot het verplaatsen van een inrichting, 
waarin een of meer takken van bedrijf wor
den uitgeoefend, naar een ander, binnen de
zelfde gemeente gelegen perceel, is de goed
keuring vereischt van de Kamer van Koop
handel en Fabrieken, binnen welker gebied 
dat perceel is gelegen. 

7. r. De in de vorige artikelen bedoelde 
goedkeuringen moeten worden aangevraagd 
door den ondernemer of door degene, die als 
zoodanig zal optreden; indien er twee of 
meer ondernemers zijn of zullen optreden, 
geschiedt de aanvrage door hen gezamenlijk. 
De ondernemers kunnen zich te dezen door 
een gemachtigde doen vertegenwoordigen. 

2. De behandeling van de aanvrage ge
schiedt met inachtneming van de daarom
trent door Onzen Minister van Handel en 
Nijverheid gegeven aanwijzingen. 

3. De Kamer van Koophandel en Fa
btieken doet van haar beslissing aan de aan
vragers schriftelijk mededeeling. 

4 . Ter zake van de behandeling eener aan
vrage. wordt geen vergoeding geheven. 

.5. De Kamer is bevoegd aan de in artikel 
x3 der Vestigingswet Kleinbedrijf x937 be
doelde commissie op te dragen namens haar 
al datgene te doen, waartoe zij krachtens dit 
besluit geroepen is. 

8. x. Indien met betrekking tot een in
richting zoowel een aanvrage op grond van 
het bepaalde in het eerste lid van artikel 2, 
als een op grond van het bepaalde in dat 
artikel 4 is ingediend, heeft de behandeling 
van eerstbedoelde aanvrage den voorrang. 

2. Indien de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken besluit tot het inwilligen dier aan
vrage, weigert zij den ondernemer, die de 
andere aanvrage indiende, de in artikel 4 be
doelde goedkeuring, doch verleent zij hem, 
in daarvoor in aanmerking komende geval
len, zoo hij zulks wenscht, de goedkeuring 
bedoeld in artikel 6. 

9. x. De ondernemer, wien de in artikel 
4 of ~ bedoelde goedkeuring. is geweigerd, is 
verplicht de inrichting. waarop ziin aanvrage 
betrekking had, binnen dertig dagen na de 
dagteekening van de mededeeling dier wei
gering te ontruimen. 

2. Onverminderd het in artikel xo be
paalde kan de voorzitter van de bevoegde 
Kamer van Koophandel en Fabrieken, in
dien een ondernemer de in het vorig •lid be
doelde verplichting niet nakomt, de ontrui
ming van de betrokken inrichting zoo noo
dig met behulp van den sterken arm en op 
kosten van den ondernemer doorvoeren, na
dat hij daartoe machtiging van Onzen Mi
nister van Handel en Nijverheid heeft ver
kregen. 

10. r. Met hechtenis van ten hoogste 
twee weken of geldboete van ten hoogste 
vijfhonderd gulden wordt gestraft: 
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a. hij die de uitoefening van een bedrijf 
in een inrichting voortzet zonder de daartoe 
ingevolge het bepaalde in artikel 4 of s ver
eischte goedkeuring; 

b. hij die een inrichting verplaatst zon
der de daartoe ingevolge het bepaalde in ar
tikel 6 vereischte goedkeuring; 

c. hij die de in artikel 9, eerste lid, om-
schreven vei:plichting niet nakomt. . 

2. Een afzonderlijke straf kan worden OP
gelegd voor iederen dag, gedurende welken.: 

a. in eerr inrichting dé uitoefening vu 
een bedrijf is voortgezet zonder de daartoe 
ingevolge het bepaalde in artikel 4 of 5 ver
eischte goedkeuring; 

b. in een inrichting, welke is verplaatat 
zonder de daartoe ingevolge het bepaalde ia 
artikel 6 vereischte goedkeuring, een tak van 
bedrijf is uitgeoefend; 

c. de in artikel Q, eerste lid, bedoelde 
verplichting niet is nagekomen. 

3. De bij dit artikel strafbaar gestelde fei
ten worden als overtredingen beschouwd. 

11. Indien een der in artikel xo strafbaar 
gestelde feiten wordt begaan door of van
wege een rechtspersoon, wordt de strafvet·
volging ingesteld en de straf uitgesprokea 
tegen hem, die tot het feit opdracht gaf of 
die de feitelijke leiding had bij het verboden 
handelen of het nalaten. 

12. x. Met het opsporen van de bij dit 
besluit strafbaar gestelde feiten zijn, behalve 
de bij of krachtens artikel x4x van het Wet
boek van Strafvordering aangewezen perso
nen, belast zij, die bij of krachtens artikel x5-
van de Vestigingswet Kleinbedrijf x937 met 
het opsporen van de bij die wet strafbaar ge-
stelde feiten zijn belast. · 

2'7'" De opsporingsambtenaren zijn te al
len tijde bevoegd om in beslag te nemen zoo
mede ter inbeslagneming de uitlevering 1:e 
vorderen van alle voor inbeslagneming vat-
bare voorwerpen. . 

3. De in het vorige lid bedoelde ambte
naren hebben te allen tijde vrijen toegang tot 
alle plaatsen, waar een tak van bedrijf wordt 
uitgeoefend, of ten aanzien waarvan rede-
lijkerwijze vermoed kan worden, dat zullal 
aldaar geschiedt. Wordt hun de toegang ge
weigerd of belemmerd of wordt -hun op aan
melding tot toelating niet geantwoord, dan 
verschaffen zij zich toegang desnoods met in
roeping van den sterken arm. 

4. In woningen treden zij tegen den wil 
van den bewoner niet binnen dan vergezeld 
van een commissaris van politie of van det1 . 
burgemeester van de gemeente of wel voor
zien van een bijzonderen schriftelijken laat, 
in den zin van artikel x20 van het Wetboek 
van Strafvordering, van een commissaris van 
politie en in gemeenten, waar geen commia
saris is, van dèn burgemeester. Van dit bin
nentreden wordt binnen tweemaal vier en 
twintig uren proces-verbaal opgemaakt .. 
Daarin wordt mede van het tijdstip van het 
binnentreden en van et daarmede beoogde 
doel melding gemaakt. 

13. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel "Besluit reëvacuatie-vesti
ging kleinbedrijf 1945". 
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H . Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag na dien zijner afkondiging,. 

Onze Minister van Handel en Nijverheid 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Siaatsblad zal worden geplaatS"t en 
in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den roden November 1945. 

WILHELMINA. 
D e Min. v. Handel en Nijverheid, H. Vos. 

, (Uitgeg. za November z945). 
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.u November z945. BESLUIT tot aanvul
ling en wijziging van artikel 3 r van het 
Koninklijk besluit van 4 September 
1862, Staatsblad No. 174, houdende 
voorschriften ter uitvoering van de Wet 
van 21 December 1861 (Staatsblad No. 
129), regelende de zamenstelling en de 
bevoegdheid van den Raad van State. 

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

Binnenlandsche Zaken en van Justitie van 
~7 September 1945, No. 3591, afdeeling Bin
n enlandsch Bestuur, Bureau Bestuurszaken; 

Overwegende, dat in verband met de op
richting van nieuwe Departementen van Al
g~meen Bestuur, de opheffing van bestaande 
e n de naamsverandering van andere aanvul
ling en wijziging van artikèl 31 van het Ko
ninklijk besluit van 4 September 1862, 
Staatsblad No. 174, noodzakelijk is; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
e November 1945, No. 23); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van Binnenlandsche Zaken 
van q November 1945, no. 6932 , Afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur, Bureau Bestuurs
.:iaken, en vai::i Justitie; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Artikel .~r van het Koninklijk Be

sluit van 4 September 1862 (Staatsblad No. 
74), sedert gewijzigd, wordt gelezen als 
volgt : 

De eerste afdeeling staat in betrekking tot 
het D epartement voor Algemeene Oorlog
v oering vjln het Koninkrijk; 

de tweede tot dat van Buiten,landsche 
Z aken; 

de derde tot dat van Justitie ; 
de vierde tot dat van , Binnenlandsclre..._ 

Zaken; 
de vijfde tot dat van Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen;-
de zesde tot dat van Financiën; 
de zevende tot dat van Marine ; 
de achtste tot dat van Oorlog; 
de negende tot dat van Openbare Werken 

en Wederopbouw; 
·de tiende tot dat van Verkeer en Energie; 
de elfde tot dat van Handel en Nijverheid; 
de twaalfde tot dat van Scheepvaart; 
de dertiende tot dat van Landbouw, Vis

~herij en Voedselvoorziening; 
de veertiende tot dat van Sociale Zaken; 
de vijftiende tot dat van Overzeesche Ge

biedsdeelen. 
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2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien d er dag
teekening van het Staa tsblad, waarin het 
is geplaatst. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en van Justitie zijn belast met de u itvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad v an State. 

's-Gravenhage, den ~den NovemBer 1945. 

WILHELMINA. 
De Mi!7- . van B innenlandsche Zaken , BEEL. 

De Min. van justitie, KOLFSCHOTEN . 

(Uitgeg . 4 December z945).-
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zz November z945. BESLUIT, houdende 
wijziging van het Besluit Buitengewone 
Rechtspleging, Staatsblad 1943, No. 
D 63. 

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

Oorlog, van Marine en van Justitie van ro 
October 1945, 6e Afdeeling No. nog ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is een 
wijziging te brengen in het Besluit Buiten
gewone Rechtspleging, Staatsblad No. D 63; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
30 October 1945, No. -9); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 8 November 1945, 6e 
Afdeeling, No. II2I; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. In artikel 48 van het Besluit Bui

tengewone Rechtspleging, Staatsblad No. D 
63, wordt, vóór "overgegeven", ingevoegd: 

"ter tenuitvoerlegging van de sententie of 
het arrest op de wijze als is bepaald in Ons 1 

besluit van 26 April 1922 (Staatsblad No. 
228)". / 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien zijner af
kondiging in het Staatsblad. 

Onze Ministers van Oorlog, van Marine en 
van Justitie zijn qelast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. · ' · 

's-Gravenhage, den 12den November 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van Oorlog, J . MEYNEN. 

De Min , van Marine, J . M. DE Boov . 
D e Min. vatl Justitie, KOLFSCHOTEN. 

· (Uit€{'€, 28 November z945). 

s. }' 260. 
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z3 November z94_,;. BESLUIT, houdende 
nadere regelen omtrent de dienstver
houding varl den zeeman. 

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

Scheepvaart en van Overzeesche Gebieds
deelen van 18 Juni 1945; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is na
dere regelen te stellen omtrent de dienstver-
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houding van den zeeman, in verband met het 
bepaalde krachtens het "Zeeschepenbesluit 
1942"; 

Overwegende, dat zich hier een geval 
voordoet van spo_edeischenden aard als voor
zien in artikel 50 der Surinaamsche Staats
regeling en in artikel 50 der Curaçaosche 
Staatsregeling, waarin de Staten van Suri
name en de Staten van Curaçao niet kunnen 
worden gehoord; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
·16 Juli 1945, No'. :Ü; , 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 November 1945, No. 
15140 AJ-J.; 

Hebh_en goedgevonden en verstaan: 
-Alt. 1. In- dit besluit wordt verstaan 

onder: 
werkgever: de natuurlijke of rechtspersoon 

met wien een werknemer een arbeidsovereen
komst ·voo, de vaart ter zee had aangegaan, 
welke, op het tijdstip der overneming, a1s be
doeld in artikel 3 van dit besluit, niet was 
geëindigd. 

Onze M ihister: Onze Minister van Scheep
vaart. 

2, .1. Voor de toepassing van dit besluit 
wordt een arbeidsovereenkomst . voor de 
vaart ter zee, aangegaan met een natuurlijke
of rechtspersoon, van wien schepen krach
tens het bepaalde in het besluit van 24 Mei 
1940, Staatsblad No. A 1, aan den Staat der 
Nederlanden in eigendom zijn overgegaan, 
geacht door dien enkelen overgang, niet te 
zijn geëindigd. 

2. Voor de toepassing van dit besluit· 
wordt een arbeidsovereenkomst voor de 
vaart ter zee gêacht niet te zijn geëindigd, 
indien een andere reeder tijdelijk den werk
nemer in dienst heeft of had genomen. 

;1. Voor de toepassing van dit besluit 
wordt een arbeidsovereenkomst voor de 
vaart ter zee geacht te zijn geëindigd, in ge
val de werknemer tengevolge van zijn schuld 
van den vaartplicht is ontslagen. 

3. 1. Wanneer het door den Staat krach
tens het Zeeschepenbesluit 1942 verkregen 
bezit van een schip onder Nederlandsche 
vlag wordt beëindigd, herneemt de werkge
ver de door den Staat overeenkomstig de be
schikking van den Minister van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart van 5 Juni 1942 no. 
9281 overgenomen rechtl!n en verplichtingen 
tegenover de bij hèt schip krachtens arbeids- · 
overeenkomst voor de vaart ter zee betrok
ken werknemers op nader door Onzen Mi
nister, de betrokken partijen gehoord, te be
palen voorwaarden. 

2. Het tijdstip, waarop de werknemer 
van wien de arbeidsovereenkomst op het 
tijdstip der overneming, als bedoeld in het 
eerste lid van dit artikel, niet was beëindigd 
en die niet werkzaam is aan boord van of ten 
behoeve van een schip onder Nederlandsche 
vlag, weder in dienst treedt van zijn werk
gever, wordt door Onzen Minister bepaald. 

4. Indien de werkgever ten genoege van 
Onze Minister of een door dezen aan te wij
zen instantie aantoont, dat voor hem tegen 
de wederindienstneming van den werknemer 
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overwegende bezwaren bestaan op grond van 
gewichtige redenen in den zin van artikel 
439 van het Wetboek van Koophandel of in 
verband met de inmiddels verminderde. 
werkgelegenheid in zijn scheepsbedrijf, ont
heft Onze Minister den werkgever van deze 
verplichting, in· welk geval Onze Minister 
deze verplichting overneemt over den tijd, 
dat de arbeidsovereenkomst voortduurt. 

5. 1. Ten aanzien van aanspraken van 
den werknemer of van zijne weduwe en wee
zen op pensioen, ~an wel op uitkeeringen uit 
voorzienings- of spaarforn;lsen of soortgelijke, 
wordt de tijd, gedurende welken de rechten 
en verplichtingen tegenover de bij een ar
beidsovereenkomst voor de vaart ter zee be
trokken werknemers overeenkomstig de in 
artikel 3 genoemde beschikking van den Mi
nister van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart voor den Staat bestonden, geacht in 
dienst van den werkgever te zijn doorge
bracht. 

2. Zoowel een door eigen schuld als een 
om redenen buiten zijn schuld van den vaar
plicht ontslagen werknemer "kan de in het 
eerste lid bedoelde aanspraken niet !,l.oen 
gelden over den tijd, gedurende welken hij 
niet op schepen onder Nederlandsche vlag is 
werkzaam geweest, tenzij, voor zoover be
treft een buiten zijn schuld van den vaar
plicht ontslagen werknemer, anders is over
eengekomen. 

6. Onze Minister is bevoegd nadere be
palingen tot uitvoering van dit besluit te 
stellen. 

7. Dit besluit, ten aanzien waarvan de 
bevoegdheid, bedoeld in artikel g, tweede lid, 
van het Besluit op den bijzonderen staat van 
beleg niet kan worden uitgeoefend, is mede 
verbindend voor Nederlandsch-Indië, Suri, 
name en Curaçao en treedt in werking op 
den dag, volgende op dien zijner afkondiging 
in het betrokken gebiedsdeel. 

Onze Ministers van Scheepvaart en van 
Overzeesche Gebiedsdeelen zi.iri, ieder voor
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad, 
in het Staatsblad voor Nederlandsch-lndië, 
in het Gouvernementsblad van Suriname en 
in het Publicatieblad van Curaçao zal wor
den geplaatst, en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State. 

's- Gravenhage, den 13den November 1945_ 

WILHELMINA. 
De Min. van Scheepvaart a.i., DE Boov. 
De Min . v . Overz. Gebiedsd., LOGEMANN. 

(Uitgeg. 19 November 1945)._ 

S. F 261. 

13 November 194_,;. BESLUIT, houdende 
een tijdelijke regeling van heffingen op 
ingevoerde goederen, alsmede wederin
stelling van een accijns op wijn. 

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

Financiën, van Buitenlandsche Zaken, van 
, Handel en Nijverheid en van Landbouw, Via_ 
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scherij en Voedselvoorziening van ·31 Juli 
1945, no. 65, afdeelingen Invoerrechten en 
Accijnzen; · 

Overwegende, dat de tegenwoordige eco
nomische en sociale toestand van Nederland, 
welke in bijzondere mate een invoer van goe
deren gericht op hulpverleening en herstel 
.medebrengt, een tijdelijke voorziening met 
betrekking tot de heffingen op ingevoerde 
goederen noodzakelijk maakt, terwijl een 
2:podanige voorziening mede wenschelijk is 
in het kader van de ·tusschen Nederland 
eenerzijds en België/Luxemburg anderzijds 
op den 5den September 1944, te Londen ge-
sloten douaneovereenlî:omst; · 

Overwegende mede, dat het wenschelijk is 
om, in verband met de gewijzigde omstan
digheden, over te gaan tot het ongedaan ma
ken van de vanwege den bezetter getroffen 
maatregelen aangaande de heffing van be
lasting op wijn; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 September 194s, no. 2); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 2 October 1945, no. 
138, afdeelingen Invoerrechten en Accijn
zel}; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. 1. Ons besluit van 16 September 

1944 (Staatsblad no. E 78), (,,Tariefbesluit 
1944") wordt ingetrokken. 

2 . Voor zoover hierna niet anders is be
paald, zijn de Tariefwet 1934 en de daarop 
gegronde bepalingen weder verbindend. 

2. 1. .De heffing van invoerrecht om
schreven in het tot de Tariefwet 1934 be 
hoorende tarief wordt tijdelijk geschorst. 
Voor goederen welke volgens voormeld tarief 
belast zijn met een specifiek invoerrecht 
hetwelk verband houdt met den accijns op 
gedistilleerd, houtgeest, suiker, geslacht of 
zout wordt als aequivalent van den. accijns 
een door Onzen Minister van Financiën vast 
te stellen bedrag geheven. De als aequiva
lent van den accijns vastgestelde bedcagen 
worden geheven op denzelfden voet als wa • 
ren zij als invoerrecht opgenomen in het tot 
voormelde Tariefwet behoorende tarief. 

2. Het aequivalent van den accijns, op 
geslacht zal niet worden vastgesteld zoolang 
de schorsing van de heffing van den accijns, 
overeenkomstig het besluit van den Secr.
_Generaal van het Departement ' van Finan
ciën van 21 Juli 1942 (Nederlandsche Staats
oourant van 29 Juli 1942), voortduurt. 

3. Wij behouden Ons voor de tijdelijke 
schorsing van de heffing van invoerrecht, be
doeld in het eerste lid. voor door Ons aan te 
wijzen goederen op te heffen, indien het al
gemeen belang van het Rijk dit naar Ons 
oordeel wenschelijk maakt. 

3. Indien het algemeen belang van het 
Rijk zich daartegen niet verzet, kan Onze 
Minister van Financiën, in daartoe leidende 
gevallen in overleg met Onze Ministers van 
Handel en Nijverheid en van Landbouw, 
Visscherij en Voedselvoorziening, in bijzon
dere gevallen geheel of gedeeltelijk vrijstel
ling of teruggaaf verleenen van invoerrecht, 
accijns, invoerbelasting, statistiekrecht, bij-
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zonder invoerrecht en van de belasting op 
gouden en zilveren werken . 

4. 1. Het gewijzigde besluit van den Se
cretaris-Q,eneraal van het Depart e ment van 
Financi'ën van 17 Januari 1941 (Nederland
sche Staatscourant van 27 Januari 1941) tot 
regeling van de belasting op wijn wordt in
getrokken, behalve ten aanzien van de reeds 
verschuldigde belasting en begane strafbare 
feiten. 

2. Voor zoover hierna niet anders is be
paald, zijn de wet van 20 Juli 1870 (Staats
blad no. 127), de wet van 7 M ei 1878 
(Staatsblad no. 34) en de Vruchtenwijriwet 
van 22 Juli 1899 (Staatsblad no. 170), zoo
mede de op genoemde wetten gegronde be
palingen, een en ander zooals zij bij het bui
tenwerkingtreden op 1 Februari 1941 luid
den, weder verbindend. 

5. 1. Overal waar in de gewijzigde wet 
van 20 Juli 1870 (Staatsblad no. 127) sprake 
is van een_ accijns van twintig gu_lden per 
hectoliter, moet daarvoor worden gelezen: 
vier en twintig gulden per hectoliter. 

2. Voor de toepassing van hoofdstuk IV 
en hoofdstuk V van voormelde wet van 20 
Juli 1870 wordt het tijdperk van het tijdstip 
van het inwerkingtreden van dit besluit af 
tot 1 Januari 1946 als een op 31 December 
1945 eindigend driemaandelijksch tijdperk 
aangemerkt. • 

3. Artikel 31 van voormelde wet van 20, 
Juli 1870 wordt gelezen: 

Aan de Tariefcommissie wordt opgedragen 
te beslissen in geschillen: 

a. over de toepassing van artikel 2 ; 
b . tot welke soort de wijnen behooren 

voor de toepassing van artikel 4 en van den 
maatregel van bestuur ingevolge artikel 2ter; 

c. of een vloeistof voor de toepassing 
van de artikelen 7 en 24 al dan niet als 
drinkbare wijn is te beschouwen. 

De artikelen 9, IO en II der Tariefwet 1934 
vinden met betrekking tot de aan de Com
missie voorgelegde geschillen overeenkoms
tige toepassing. 

4. In artikel 32 , tweede lid, van voor
melde wet van 20 Juli 1870 _wordt in de 
plaats van "directeur der belastingen" ge
lezen : inspecteur der invoerrechten en ac
cijnzen, binnen wiens dienstkring het geschil 
zich voordoet, • _ 

en in plaats van "hiertoe aangewezen com
missie" : Tariefcommissie. 

Voorts wordt in het vierde lid van dit ar
tikel het woord "commissie" v~rvangen door: 
Tariefcommissie. 

6. In artikel 1, onder I en II, van Ons be
sluit van 15 Maart 1922 (Staatsblad no. 123) 
zooals dat bekend is gemaakt door Ons be
sluit van 23 April 193s (Staatsblad no. 197) 
wordt voor "f 20" gelezen : f 24, 

en wordt in plaats v an: ,,volledig het ka
. rakter hebben van een natuurlij ken, uit drui_ 
ven bereiden wijn," gelezen : zich in alle op
zichten doen kennen als een deugdelijke, na
tuurlijke, uit druiven bereide wijn. 

7. Onze Minister van Financiën regelt 
den overga~ van de heffing van invoerrecht 
volgens het in artikel 4, eerste lid, hiervoor 
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bedoelde besluit naar de heffing van accijns 
volgens de in artikel 4, tweede lid, hiervoor 
bedoelde wetten en bepalingen. 

8. De artikelen 2 en 3 van dit besluit 
vervallen met ingang van x October 1946. 

9. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag volgende op èlien van zijn 
afkondiging. · 

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

's-Gravenhage, den x3den November x945. 
WILHELMINA. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. v. Buiten/. Z., E. N. VAN KLEFFENS. 

De Min. v. Handel en Nijverheid, H. Vos. 
De Min. van L., V. en V ., S. L . MANSHOLT. 

(Uitgeg. z9 November z945). 

8. F 262, 
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b. van coupons, die vervallen zijn vóór of 
op 3x December x944, en die op of na x5 
November x945 zijn betaalbaar gesteld, mag 
door den debiteur slechts worden verricht en 
mag door den crediteur slechts worden aan
genomen door tusschenkomst van de Neder
landsche Bank of van een lid der bedrijfs
groepen Effectenhandel, Handelsbanken, 
Landbouwcredietbanken of Spaarbanken. 
beze zijn gehouden de tegenwáarde op ge
blokkeerde rekening ten name van den be
gunstigde goed te schrijven. , 

2. Handelingen in strijd met het eerste 
lid worden beschouwd als misdrijven. 

4. x. De tegenwaarde van vorderingen, 
die krachtens het bepaalde in artikel x van 
het Koninklijk Besluit van 24 Mei x940 
(Staatsblad no. A 1) in eigendom zijn over
gegaan op den Staat der Nederlanden, en die 
op den voet van artikel 5 van evengenoemd 
besluit krachtens deviezenvergunning van de 
Nederlandsche Bank aan de voormalige 

.,, rechthebbenden worden teruggegeven, mag 
slechts worden uitbetaald door tusschén
komst van de Nederlandsche Bank of van 
een lid der bedrijfsgroepen Effectenhandel, 
Handelsbanken, Landbouwcredietbanken of 

z4 November z945. BESCHIKKING van 
den Minister van Financiën, houdende 
vaststelling van de Vijfde Aanvullings
beschikking Deblokkeering x945. 

De Minister van Financiën, ' 
Overwegende, dat het noodzakelijk is na

dere voorzieningen te treffen ter zake van 
de geldzuivering; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 3 
Augustus x945, houdende vaststelling van het 
Machtigingsbesluit Geldzuivering (Staats
blad no. F x:n); 

Heeft goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In artikel x5, eerste lid, artikel 15, 

tweede lid en artikel 16, eerste lid, van de 
Beschikking Deblokkeering 1945 wordt tel
kenmale de zinsnede: ,,Van het in artikel 7, 
eerste lid, gestelde verbod, alsmede indien 
en voorzoover de geblokkeerde rekening van 
den belanghebbende onvoldoende tegoed 
aanwijst, van het in artikel 5, tweede lid, ge
stelde verbod" vervangen door de zinsnede: 
"Van ·het in artikel 5, tweede lid, gestelde 
·ver!')od" vervangen door de zinsnede: ,,Van 
het in artikel 5, tweede lid, gestelde verbod, 
.alsmede, indien en voorzoover de girale re
kening van den belanghebbende onvoldoende 
tegoed aanwijst, van het in artikel 7, eerste 
lid, gestelde verbod". 

2. Artikel 4, eerste lid, van de Beschik
king Deblokkeering Postchèque- en Giro
.dienst 1945 wordt gewijzigd als volgt: 

1. Van het in artikel 5, tweede lid, ge
stelde verbod, alsmede indien en voorzoover 
de girale rekening van den belanghebbende 
onvoldoende tegoed aanwijst, van het in ar
tikel 7, eerste lid, gestelde verbod, wordt 
vrijstelling verleend ten behoeve van het op
nemen van gelden, benoodigd voor noodza
kelijk levensonderhoud tot een maximum van 
f 100 in de twee weken. 

3. x. Voldoening van verplichtingen uit 
hoofde: 

a. van dividendbewijzen, die betrekking 
nebben op een boekjaar dat v~r of op 31 
Juli x944 is geëindigd, 

Spaarbanken. Deze zijn gehouden de tegen
waarde op geblokkeerde rekening ten name 
van den begunstigde goed te schrijven. 

2. Handelingen in strijd met het eerste 
lid worden beschouwd als misdrijven. 

5. In artikel x van de Derde Aanvullings
beschikking Deblokkeering x945 wordt de 
zinsnede: . 

"dat zij een bedrijf uitoefenen anders dan 
een kleinbedrijf in den zin van de Vestigings_ 
wet Kleinbedrijf xg37 (Stu itsblad no. 6x9)" 
vervangen door de zinsnede: ,,dat zij een be
drijf uitoefenen dat gerangschikt is in d1: 
vierde dan wel in een hoogere klasse van de 
schaal, bedoeld in artikel x9 van de Handels
registerwet" (Staatsblad x92X, no. 262). 

6. In artikel 4 van de Beschikking De
blokkeering x945 worden het vijfde en zesde 
lid -vervangen door de volgende leden: 

5. De inspecteur der belastingen is be
voegd te bepalen dat ten aanzien van de re
kening vafi bepaalde personen oC!ichamen 
het eerste lid van dit artikel buiten toepas
sing blijft, of dat het bedrag dat per saldo 
op een reeds geopende girale rekening staat 
tot een door hem vast te stellen bedrag op
nieuw wordt geblokkeerd. 

6: Ten aanzien van geblokkeerde reke
ningen en bedragen als bedoeld in het vijfde 
lid, hebben algemeene vrijstellingen krach
tens beschikking van den Minister van Fi
nanciën en vergunningen van de Nederland-
sche Bank, strekkend t.Pt uitbetaling in be
taalmiddelen en/of overdracht door over
schrijving, geen kracht. 

7, De inspecteur der belastingen is be~ 
;,oegd andere geblokkeerde rekeningen aan 
te wijzen ten aanzien waarvan de in het va- · 
rige lid bedoelde vrijstellingen en vergun
ningen tot een door hem vast te stellen be
drag evenmin kracht hebben. 

8. De inspecteur doet van zijn besluit, als 
bedoeld in ·het vijfde en zevende lid, mede-



257 

deeling aan dengene die de rekening houdt, 
zoomede aan dengene te wiens name de reke
ning staat. Op overschrijvingen of uitbeta
lingen, verricht in strijd met het besluit van 
den inspecteur, kan degene die de rekening 
houdt tegenover 's Rijks Schatkist geen be-
roep doen. ' · • 

7. Deze Beschikking kan worden aange
haald als "Vijfde Aanvullingsbeschikking 
Deblokkeering L945"• 

8. Deze beschikking, die in het Staats
blad zal worden geplaatst, treedt terstond in 
werking. 

's-Gravenhage, den 14den November 1945 , 
De Min . • van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. z6 Nov. z945.) 

8 . F 263. 

z4 November z945. BESLUIT, houdende 
eenige voorzieningen met betrekking tot 
den accijns op bier . • 

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

Fina,riciën van 2 November 1945, no. 163, 
afdeeling Accijnzen, 

Overwegende, dat het, in verband met de 
aanstaande wijziging in de samenstelling van 
het hier te lande vervaardigde bier, noodig 
is met betrekking tot den accijns op bier 
eenige voorzieningen te treffen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
· 6 November 1g45, no. 16); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 10 November 1945, 
no. 48, afdeeling Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te l;>e-
palen: • · 

Art. 1. In het derde lid van artikel 1 van 
de Bierwet 1g17 (Staatsblad no. 190) wordt 
in plaats varr · .iet daarin vermelde bedrag 
aan accijns gelezen: twee gulden en tachtig 
cent. 

2. Ten aanzien van de hoeveelheden hier 
te lande vervaardigd bier, daaronder begre
pen de nog niet geheel afgewerkte brouw
sels, welke de .bierbrouwer op het tijdstip van 
het in werking treden van dit besluit voor
handên heeft in de in artikel ~ eerste lid, 
letter c, van de Bierwet 1917 (Staatsblad no. 
rgo) bedoelde gebouwen en op de erven, 
waaruit de bierbrouwerij bestaat, wordt af
schrijving van den accijns verleend ten be- ~ 
drage van twee gulden en tachtig cent, ver
meerderd met rno opcenten, per hectoliter
graad van het wort, berekend volgens artikel 
1 dier wet. _ 

3. Onze Minister van Financiën stelt de 
voorschriften vast, welke ter uitvoering van 

4. Degene, die de krachtens dit besluit 
dit besluit noodig zijn. 
gegeven voorschriften overtreedt, wordt ge
straft met een geldboete van ten hoogste vijf 
duizend gulden. 

5. 1. De bii dit besluit strafbaar gestelde 
feiten worden beschouwd als misdrijven. 

2 .• De feiten worden vanwege Onzen Mi
nister van Financiën vervolgd op de wijze als 
is bedoeld in den zesden titel van het vierde 
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boek van het Wetboek van Strafvordering. 
3. De in zake van invoerrechten en ac

c~jnzen geldende bepalingen voor het geval 
van wanbetaling van geldboete, zijn ten aan
zien van ingevolge dit besluit opgelegde boe
ten van toepassing. 

4. De verdachte kan door of vanwege 
Onzen voornoemden Minister tot transactie 
worden toegelaten. 

6. z. Indien een krachtens dit besluit 
strafbaar gesteld feit wordt begaan door of 
vanwege een rechtspersoon, wordt de straf
vervolging ingesteld en de straf uitgesproken 
zoowel tegen den rechtspersoon als 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. 

7. Dit besluit treedt in werking met in
gang van -~ December 1945. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden ·gezonden aan den Raad 
van Sti'te. 

's-Gravenhage, den 14den November 1945. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. z7 Nov. z945.) 

s. }' 264. 

z4 November z945. BESLUIT, houdende 
buitenwerkingstelling van he» besluit 
van 20 Maart 1942, betreffende de in
stelling en de bevoegdheden van een 
toporganisatie voor coöperatieve ver
eeniglngen op het gebied der voedsel
voorziening (de Nederlandsche Coöpera
tieve Raad) . 

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

Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening 
en van Justitie van 5 October 1945, no. 
2803/355, Afdeeling X, Directie van den 
LandbGuw; 

Overwegende, dat het wenschelijk is het 
besluit van de Secretarissen-Generaal van 
Landbouw en Visscherij en van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart van 20 Maart 1942, 
Verordeningenblad 1942, no. 36, betreffende 
de instelling en de bevoegdheden van een 
top-organisatie voor coöperatieve vereenigin'
gen op het gebied der voedselvoorziening (de 
Nederlandsche Coöperatieve R-aad) buiten 
werking te stellen; 

Gelet op de artikelen z8 en 28 van het Be
sluit Bezettingsmaatregelen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
30 October 1g45, no. 1.~); 

Gezien het nader rapport van Onze voor~ 
noemde Mi1).Îsters van 6 November 1945, no. 
3636/376, afdeeling J.Z., Letter L; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Eenig artikel. 
1. Met ingang van den dag van afkondi

ging van dit besluit treedt het besluit van_ 
de Secretarissen-Generaal van Landbouw en 
Visscherij en van Handel, Nijverheid en 
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Scheepvaart van 20 Maart 1g42, Verordenin
genblad 1g42, no . . ~6, betreffende de instel
ling en de bevoegdheden van een top-orga
nisatie voor coöperatieve vereenigingen op 
het gebied der voedselvoorziening (de Ne
derlandsche Coöpératieve Raad) buiten wer
king. 

2. Met ingang van gelijken datum is de 
Nederlandsche Coöperatieve Raad ontbon
den en is het beheer over zijn vermogen en 
de vereffening zijner zaken opgedragen aan 
de afdeeling Beheer van den R,!ad voor 
Rechtsherstel volgens nader door Onze Mi
nisters van Landbouw, Visscherij en Voed
selvoorziening en van Justitie te stellen re
gelen. 

Onze Ministers van Landbouw, Visscherij 
en Voedselvoorziening en van Justitie zijn, 
ieder voor zooveel hun betreft, belast n\et de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst, en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 14den November 1945. 
I 

WILHELMINA. 
De Min. van L., V. en V., S. L. MANSHOLT. 

De Min. van justitie, KOLFSCHOTEN. 

(Uitgeg. 3 December z945). 

S. F 265. 

i3 November z94_,;. BESLUIT, houdende 
nadere regelen betreffende de hervatting 
van de rechtspraak in cassatie. 

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

Justitie van den 24 October 1945, 6e Afdee- · 
ling, No. xxo2; 

Overwegende, dat het wenschelijk is na
dere regelen te stellen betreff nde de her
vatting van de rechtspraak in cassatie; · 

Gezien Ons besluit van 1 October 1945, 
Staatsblad No. F 207; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 6 November 1g4;<;, No. 24); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den g November 1945, 
6e Afdeeling, No. nog; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. ). x. Voor zoover door wijzigingen, 

na begin September :IQ44 in de .wetgeving 
aangebracht op het gebied der cassatie, aan
hangige beroepen in cassatie zijn vervallen, 
herleven deze op het tijdstip van inwerking
treding van dit besluit. 

.2. In burgerlijke zaken, welke met een 
dagvaarding aanvangen, geldt een beroep in 
cassatie als aanhangig, indien de dagvaar
ding is uitgebracht. Indien de zaak nog niet 
heeft gediend, moet zii. binnen drie maan
den, bij den Hoogen Raad wo·rden aange
bracht _goor een exploi t.van de meest gereede 
partij, beteekend aan de wederpartij en hou
dende oproeoing tegen een in het exploit op
gegeven rechtsdag. 

2. Voor zoover door wijzigingen in de 
wetgeving, als bedoeld in het voorgaande ar
tikel, beroep in cassatie niet heeft openge-
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staan of korter heeft opengestaan dan zonder 
deze wijzigingen het geval zou zijn geweest, ., 
kan beroep in cassatie alsnog worden inge~ 
steld in burgerlijke zaken en in belasting
zaken gedurende drie maanden, in strafzaken 
gedurende een maand na het tijdstip van in
werkingtreding van dit besluit. 

3, x. Dit besluit vindt geen toepassing 
in zaken van echtscheiding, indien het vonnis 
tot echtscheiding vóór het tijdstip van in
werkingtreding van dit besluit in de registers 
van den burgerlijken stand is ingeschreven. 

2. Het vindt wel toepassing in zaken van 
scheiding van tafel en bed, met dien ver
stande, dat de gewezen uitspraken haar 
kracht van gewijsde niet verliezen· door het 
beroep in cassatie doch eerst indien in cas
satie de aangevallen uitspraak wordt ver
nietigd. 

4'. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien zijner af
kondiging in het Staatsblad. 

Onze Minister van Justitie is belast µiet 
de uitvoering van dit besluit. 

's-Gravenhage, den 1:-iden November 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van justitie, KOLFSCHOTEN. 

('Qitgeg. r6 November z945). 

S. F 266. 

z.1 November z945. BESLUIT, betreffende• 
· den zetel van den Hoogen Raad der Ne

derlanden. 

Wij WILHELMINJ\, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Justitie van den 24 ·october 1945, 6e Afdee-
ling. No. no2; • 

Overwegende, dat het wenschelijk is voor
zieningen te treffen betreffende den zetel van 
den Hoogen Raad der Nederlanden;· 

Gezien artikel 1.~ van het Besluit Bezet
tingsmaatregelen, Staatsblad No. E 93; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 6 November xg4~. No. 24); 

Gezien het n~der rapport van Onzen voor
noemden Minister van den g Novembe71945, 
6e Afdeeling, No. nog; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. l. Het besluit van de;, Secretaris-

• Generaal van het Departement van Justitie 
van 7 Mei 1g4~ betreffende verplaatsing van 
den zetel van den Hoogen Raad-der Neder
lan~en, Nederlandsche Staatscourant No. 89, 
welk besluit voorloooig geschorst is inge
volge artikel 1.~ van het Besluit bezettings
maatregelen, Staatsblad No. E g:1 treedt bui
ten werking. 

2. 1. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag· na dien van de 
dagteekening van het Staatsblad, waarin het 
is geplaatst. 

2. Voor zoover gedurende het tijdvak, dat 
het besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Deoartement van Justitie, genoemd in 
artikel 1, voorloooig was geschorst, rechts
handelingen overeenkomstig de bepalingen 



van dat besluit hebben plaats gevonden, wor
gen deze als rechtsgeldig aangemerkt. 

;1. De advocaten, die op het tijdstip van 
inwerkingtreding van dit besluit zijn inge
schre~en bii het gerechtshof te 's-Graven
hage, worden door de zorg van den griffier 
bij den Hoogen Raad ingeschreven bij den 
Hoogen Raad. 

Onze Minister van Justitie is belast met 
de uitvoering van dit besluit. 

'a-Gravenhage, den 1:iden November 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Justitie, KOLFSCHOTEN. 

(Uitgeg. z6 November z945). 

S. F 267. 

z.1 November z945. BESLUIT, betreffende 
d agvaarding en andere exploiten, uitge
bracht aan den Staat. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
O p de voordracht van Onzen Minister van 

Justitie van den 24 October 194~, 6e Afdee
ling, No. uo2; 

Overwegende, dat het wenschelijk is voor
zieningen te treffen betreffende dagvaardin
gen en andere exploiten, uitgebracht aan den 
Staat; 

Gezien artikel 1.~ van het Besluit bezet
tingsmaatregelen, Staatsblad No. E 93, en 
Ons besluit van s Juli IQ4S, Staatsblad No. 
F IIQ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 6 November 1q45, No. 24); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den Q November 1945, 
6e Afdeeling, No. IIOQ;. 

Hebben goedgevonden en v rstaan: 
Art. 1. De dagvaardingen en andere ex

ploiten, voor de inwerkingtreding van dit 
besluit aan den Staat uitgebracht overeen
komstig artikel s VerordeninR No. 49/1944, 
worden als rechtsgeldig aangemerkt. 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien zijner af
kondiging in het Staatsblad. 

Onze Minister van Justitie is belast met 
de uitvoering van dit besluit. 

's-Gravenhage, den 1:iden November 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van justitie, KOLFSCHOTEN. 

(Uitgeg. z6 November z945). 

S. F 268. 

r4 November z945. _BESLUIT, houdende 
machtiging tot het vestigen van schuld
verplichtingen ten laste van het Rijk. 

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

Financiën van 6 November 1945, Generale 
Thesaurie, Afdeeling Geldwezen, No. 130; 

Overwegende, dat het dringend gewenscht 
is de geblokkeerde tegoeden in rekening 
dienstbaar te maken aan de consolidatie van 
vlottende Staatsschuld; 
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Den Raad van State gehoord (advies va~ 
6 November IQ4.~, No. IQ); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Financiën van 10 November 1945, 
Generale Thesaurie, Afdeeling Geldwezen, 
No. ::IQ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Machtigi-ng. Bedrag. 
Art. 1. :r. Onze Minister van Financiën 

is gemachtigd tot het vestigen van schuld
verplichtingen ten laste van het Rijk, tot een 
gezamenliik beloop van ten hoogste twee mil-

, liard gulden. 
2. De vestiging der in het eerste lid be

doelde schuld kan geschieden, hetzij in eens 
tot het geheele beloop van het in het vorig 
lid genoemde bedrag, dan wel achtereenvol
gens bii gedeelten van dat bedrag op de tijd
stippen, welke Onze Minister van Financiën 
dienstig zal achten. 

Uitvoeringsvoorschriften. Rekening. 
. Schulddelging. 

2. 1. De voorwaarden, waarop de in ar
tikel I bedoelde schuldverplichtingen zullen 
worden aangegaan, worden, met inachtne
ming van de voorschriften van dit besluit, 
door Onzen Minister van Financiën vastge
steld. 

2. Van het aangaan der schuldverplich
tingen wordt eene rekening afgelegd aan de 
Algemeene Rekenkamer, die dezelve na ac
coordbevinding gpedkeurt. 

-~- Onverminderd het bepaalde in het voL 
gend lid, zal de schuld, welke krachtens dit 
besluit wordt ~evestigd, worden gedelgd in 
ten hoogste .~o jaren. 

4. De bevoegdheid tot versterkte delging 
van de krachtens dit besluit gevestigde 
schuld en tot inkoop dier schuld beneden 
pari wordt voorbehouden. ' 

lnschrijvinR in een Grootboek. 
3. :r. De krachtens dit besluit gevestigde 

schuld wordt in een afzonderlijk Grootboek 
ingeschreven. 

2. De inschrijvingen in het Grootboek, 
in lid I bedoeld. worden op een door Onzen 
Minister van Financiën te bepalen tijdstip, 
verwisseld in schuldbekentenissen aan toon
der. 

::i. De Groo boekwet IQI.~ is op het in het 
eerste lid bedoelde Grootboek niet van toe
passing. De voorschriften, op dit Grootboek 
betrekking hebbende, worden bij algemeenen 
maatregel van bestuur vastgesteld. 

Provisie. 
4. :r. Bii rechtstreeksche tegeldemaking 

van de in artikel I bedoelde schuld kan aan 
de bankiers, de makelaars in effecten en de 
commissionnairs in effecten, door wier tus
schenkomst inschrijvingen voor die schuld 
worden ingeleverd, over het nominaal be
drag der aan 'hen toegewezen schuld, waar
voor het verschuldigde wo1;dt voldaan, eene 
provisie worden toegekend van ten hoogste 
3/8 pct. (drie achtsten ten honderd). 

2. In het geval, bij het vorig lid voorzien, 

, . 
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kan mede aan de bankiers, van wier kanto
ren wordt gebruik gemaakt voor de bemid
deling bij de tegeldemaking en het ontvangst 
nemen van inschrijvingen en betalingen, over 
het nominaal bedrag der door hunne tus
schenkomst uitgegeven schuld eene vergoe
ding worden toegekend van ten hoogste ¼ 
pct. (een kwart ten honderd). 

Vrijstelling van Zegelrecht. 
5. De biljetten van inschrijving voor en 

'de nota's van toewijzing van de krachtens dit 
besluit gevestigde schuld zijn vrij van zegel
recht. 

Verjaring. 
6. Het recht tot opvordering van het ka

pitaal der krachtens dit besluit gevestigde 
schuld ve']'alt tien jaren na den eersten dag, 
waarop zij aflosbaar is. 

Verrekening van belastingen. 
7. 1. De krachtens dit besluit gevestigde 

schuld wordt, onder verrekening van de loo
pende rente, tegen hare nominale waarde in 
betaling aangenomen ter voldoening van 
aanslagen in door Onzen Minister van Fi
nanciën daartoe aan te wijzen belastingen. 

2 . -ne bedragen, welke, ingevolge het be
paalde in het 1e lid, hebben gestrekt tot ver
rekening met belastingaanslagen, wórden 
aangemerkt als te zijn besteed voor delging 
van de krachtens dit besluit gevestigde 
schuld. 

1 nwerkingtreding. 
8. Dit besluit treedt in werking mei: in

gang van den dag volgende op dien zijner 
afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 14den November 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van Financiën, P . LIEFTINCK. 

(Uitgeg. z6 November z945). 

S. F 269. 

r6 November r945. BESLUIT, houdende 
wijziging van artikel 5, l:C lid, der Be
leggingswet (Staatsblad 1939, No. 400). 

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

Financiën van 2 November 1945, Generale 
Thesaurie, Afdeeling Geldwezen, no. 164; 

Overwegende, dat het wenschelij k is te 
achten. dat de Riiksfondsen en -instellingen, 
genoemd in artikel 1, 2e lid, der Beleggings
wet (Staatsblad IQ:IQ, no. 400) , kunnen deel
nemen in het kapitaal van de Maatschappij 
tot Financiering van het Nationaal Herstel 
N .V.; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
6 November 1q4~, no. 1 7); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister voornoemd van 13 November 1945, 

.. 
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Generale Thesaurie, Afdeeling Geldwezen, 
no. 152); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De Beleggingswet (Staatsblad 

1q;19, no. 400) wordt gewijzigd als volgt: 
Met vervanging van de p_unt door een kom
ma-punt achter het daarbij bepaalde onder 
letter i, wordt aan het 1ste lid van artikel 5 
dezer· wet het volgende toegevoegd: 

j. in aandeelen B van de Maatschappij 
tot Financiering van het Nationaal Herstel 
N.V., bedoeld in Ons besluit van 3 ·septem~ 
ber IQ4.~, Staatsblad no. F 158; 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag volgende op dien van de 
dagteekening van het Staatsblad, waarin het 
is geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den 16den November 1945. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(UitgeR. z6 November z945). 

s. J' 270. 

zo Nov~mber I94.'i• BESLUIT. houdende 
vaststelling van een Reglement van orde 
voor den Raad van Ministers. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van den Raad van Mi

nisters van 6 November 1q4~. afdeeling M R 
no. ;1824; 

Overwegende, dat het wenschelijk is een 
nieuw Reglement van orde vast te stellen 
voor den Raad van Ministers; 

Hebben go~gevonden en verstaan vast te 
stellen het navolgende: 

Reglement van or1le voor den Raad 
van Ministers. 

§ 1. Samenstelling van den Raad. 
Art. 1. 1. De Raad van Ministers is sa

mengesteld uit alle Ministers. 
2. De Voorzitter wordt door Ons be

noemd en draagt den titel van Minister-Pre-
sident. ' 

-~· Bij besluit van den Raad wordt gere
ge!d, welke Minister den Minister-President 
in geval van verhindering of ontstentenis 
vervangt. 

4. De Raad benoemt' op voorstel van den 
Minister-President een secretaris en één of 
meer plaatsvervangende secretarissen. 

·§ 2. Taak. 
2. 1. De Raad beraadslaagt en besluit in 

het algemeen over alles wat een gemeen
schappelijk overleg tusschen de Ministers 
vordert, ten einde eenheid in het Regeerings
beleid te verzekeren. 

2. In het bijzonder beraadslaagt en be
sluit de Raad: 

a. over de ontwerpen van wet, eer deze 
bij den Raad van State worden ingediend; 

b. over ontwerpen van wet voor zoover 
deze bij den Raad van State tot belangrijke 
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aanmerkingen en . bezwaren aanleiding heb
ben gegeven, tenzij de spoed, dien de behan
deling mocht vereischen, nader overleg in 
den Raad van Ministers niet toelaat; 

c. over ontwerpen van algemeene maat
regelen van bestuur; 

d . over de verdragen met buitenlandsche 
Mogendheden, over gewichtige aan de Am
bassadeurs en Gezanten te verstrekken in
structiën en over andere belangrijke onder
werpen, het buitenlandsch beleid betref
fende; 

e. over de voordrachten aan Ons te doen 
tot benoeming en ontslag van hooge Staats
ámbtenaren en andere met gewichtige be
trekkingen bekleede personen, meer bepaald: 

de Voorz-itters van de beide Kamers der 
Staten-Generaal; 

den Vice-President en de Leden van den 
Raad van State; 

den President en de Leden der Algemeene 
Rekenkamer en den Directeur van het Ka
binet der Koningin; 

de Hoofden van vaste buitenlandsche Mis
siën, dén rang hebbende van Ambassadeur 'Of 
Minister ; 

den President, den Procureur-Generaal, de 
Leden en de Advocaten-Generaal van d en 
Hoogen Raad der Nederlanden; 

den President van het Hoog Militair Ge
rechtshof en den Advocaat-Fiscaal; 

de Presidenten en de Procureurs-Generaal 
der Gerechtshoven; 

Onze Commissarissen in de Provinciën; 
den Chef van den Generalen Staf; 
den Bevelhebber der Zeestrijdkrachten; 
de Curatoren van de Rijks-Universiteiten, 

van de Technische Hoogeschool en van <le 
Landbouwhoogeschool; 

de Burgemeesters van de hoofdplaatsen 
der Provinciën en van gemeenten boven d~ 
50.000 zielen; 

den Gouverneur-Generaal van . Neder
landsch-Indië ; 

den Luitenant-Gouverneur-Generaal van 
N ederlandsch-Indië ; 

den Vice-President en de Leden van den 
Raad van Indië ; 

den Commandant van het Leger in Ne
derlandsch-lndië: 

den Commandant van de Zeemacht in Ne
derlandsch-Indië; 

den President van het Hoog-Gerechtshof 
in Nederlandsch-Indië : 

den President van de Algemeene Reken
kamer ,n Nederlandsch-Indië; 

de Gouverneurs van Suriname en Curaçao: 
/. over de aan Ons door de Ministers te 

vragen machtiging tot het aan Ons voordra
gen van p ersonen om opgenomen te worden 
in één de r drie Ridderlijl<e orden . 

3. 1. Over zaken, bi j welke het algemeen 
regeeringsbeleid geacht kan worden' betrok-

en te zijn, niet behoorende tot die. bedoeld 
in het voorgaande artikel, plegen de Minis
ters tot h et nemen van een beslissing over-
leg met den Minister-President. ,, 

2. Indien het overleg niet tot overeen
stemming leidt, worden de~e zaken gebracht 
in den Raad. 
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§ 3. Werkwijze. 
4. Behalve de vergaderingen, bij besluit 

door den Raad te regelen, roept de Minister
President den Raad zoo dikwijls bijeen als 
hij dit noodig oordeelt, of wanneer twee of 
meer leden van den Raad dit verlangen. 

5. In geval van verhindering een ver
gadering bij te wonen, geven de leden daar
van kennis aan den Minister-President. 

6. Alle ter overweging bestemde stukken 
moeten voor de vergadering, in welke zij be
handeld worden, bij de leden rondgaan of in 
afschrift ter kennis van de leden worden ge
bracht, tenzij de Raad zulks overbodig mocht 
verklaren. 

7. 1. De Minister-President brengt ter 
vergadering alle ingekomen stukken ter tafel 
en desvereischt in overwe~ng. 

2. Hij regelt de orde der,werkzaamhede~. 
3. Geen stuk of voordracht wo_r~t m 

overweging genomen, wanneer de M,ruster, 
wien de zaak in het bijzonder aangaat, niet 
tegenwoordig is, tenzij deze zelf had ver
zocht de zaak niel: uit te stellen, of de Raad 
de zaak spoedeischend verklaart. 

4• Tot het nemen van een besluit wordt 
de tegenwoordigheid van meer dan de helft 
van de leden vereischt. 

8. 1. De besluiten van den Raad worden 
bij meerderheid van stemmen opgemaakt. De 
Minister-President stemt het laatst. 

2. ' "Bij staking van stemmen beslist de 
stem van den Minister-President, tenzij ten 
minste de helft van de aanwezige leden ver
klaart dat de zaak naar haar oordeel van een 
zoodacig belang is, dat aanhouding tot de 
eerstvolgende vergadering geboden is. 

~- Wanneer de stemmen ook dan staken, 
wordt het voorgestelde geacht te zijn ver
worpen. 

9. 1. Indien een lid een besluit in strijd 
acht met zijn verantwoordelijkheid, geeft hij 
daarvan kennis aan den Raad. 

2. In geen geval zal een lid mogen h1m
delen tegen een besluit van den Raad, waar
bij, naar het oordeel van den Raad, de een
heid van het Regeeringsbeleid betrokken is. 

10. 1. Schriftelijke voordrachten door 
den Raad aan Ons t.e doen, worden onder
teekend door den Minister-President. 

2 . Andere door den Raad aan Ons te zen.. 
den stukken worden geteekend door of na
mens den Minister-President. 

ll. 1. Van de beraadslagingen wordt 
door den secretaris een kort verslag opge
maakt, hetwelk in de eerstvolgende verga
dering wordt behandeld en vastgesteld. 

2. Het wordt door den Minister-President 
en den secretaris onderteekend en, binnen 
één maand nadat het is vastgesteld, aan Ons 
ter kennisneming aangeboden. 

§ 4. Vaste colleges uit den Raad. 
12. 1. De Raad kan de beraadslaging over 

en de beslissing van bepaalde aangelegen
heden toevertrouwen aan uit zijn midden te 
vormen vaste colleges. 

2. , Voorzitter van elk dier colleges is de 
Minister-President, tenzij de Raad anders 
beslist. 
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3. De Raad benoemt, op voorstel ' van 
den Minister-President, een secretaris en één 
of meer plaatsvervangende secretarissen. 

13. De Ministers, die van een vast college 
niet deel uitmaken, kur.nen desgewenscht dt:: 
vergaderingen van het college bijwonen. 

14. 1. Indien bij een aangelegenheid, in 
benandeling bij een vast college, een Minis
ter, die niet deel uitmaakt van het college, 
betrokken is, kan het college dezen Minister 
uitnoodigen de beraadslagingen over deze 
aangelegenheid bij te wonen. 

2 . I n geen geval neemt het college een 
beslissing, dan nadat deze Minister I in de 
aangelegenheid is gekend. Indien hii dit ver
zoekt, verwijst het college de aangelegenheid 
naar den Raad. 

15. De Ministers, die ingevolge de beide 
voorgaande artikelen de vergaderingen van 
een vast college bijwonen, hebben ter verga
dering dezelfde rechten als de leden van het 
college. 

16. 1. De artikelen 4 tot en met 8 vinden 
op de werkwijze van de vaste c?lleges ovet
eenkomstige toepassing. 

:.i. Indien bii een aangelegenheid, in be
h,andeling bij een vast college, naar het oor
deel van het college de eenheid van het Re
geeringsbeleid betrokken is, verwiist het col
lege deze aangelegenheid naar den Raad. 
Hetzelfde geschiedt. indien ter vergadering 
één van de Ministers dit veq:oekt. 

§ -~- Bijzo'"ndere commissies uit den Raad. 
17. 1. De Raad kan bepaalde aangelegen

heden ter voorbereiding of ter beraadslaging 
en beslissing toevertrouwen aan biizondere 
commissies, uit zijn midden aangewezen. 

2 . Voorzitter van deze commissies is de 
Minister-President, tenzij de Raad anders 
beslist. 

'l. De Raad benoemt, op voorstel van den 
Minister-President. een secretaris en één of 
meer plaatsvervangende secretarissen. 

§ 6. Slotbepalinf},. 
18. Bii inwerkingtreding van dit besluit 

vervallen: 
1 °. het Reglement van orde voor den 

Raad van Ministers, vastgesteld bij Ons be
sluit van 27 Seotember 1Qo~; 

2°. Ons besluit van q September 1918, 
no. ~8. 

De Voorzitter van den Raad van Minis
ters is belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan alle Ministers. 

's-Gravenhage, den 1oden Nove~ber 1945. 
WILHELMINA. 

De Voorzitter van den R aad van Ministers, ' 
tevens belast met de alg. oorlof},voering v.h. 
Koninkrijk, W. SCHERMERHORN. 

De Min. v. Buiten/. z., E. N . VAN KLEFFENS. 

De Min. van Justitie, KoLFSCHOTEN: 

De Min. van Binnènlandsche Zaken, BEEL. 

De Min. v. 0., K. en W., VAN DER LEEUW. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

262 

De Min. van Oorlog, J. MEYNEN. 

De Min. van Marine, J. M . DE Boov. 
De Min. v. Openb. W. en W., J. A. RINGERS. 

De Min. van Verk. en E., .TH. VAN SCHAIK. 

De Min. v. Handel eµ Nijverheid, H. Vos. 
De Min. van Scheepvaart, a.i., DE Boov. 
De Min. van L., V. en V., S . L. MANSHOL'f. 

De zffin. van Soc. Zaken, W. DREES. 

De Min. v. Overz. Gebiedsd. , LOGEMANN. 

De Min. zonder Portel., J . H. VAN R OYEN. 

(Uitgeg. 23 November z945). 

S. F 271. 

z6 November z945. BESLUIT, houdende 
vaststelling van het Besluit gevolgen 
van het huwelijk met vijandelijke on-
derdanen N r. I. · , -

Wij WILHELMINA, enz.; 
Óp de voordracht van Onze Ministers voor 

Algemeene Oorlogvoering van het Konink
' rijk, van Justitie, van Sociale Zaken, van 
Binnenlandsche Zaken .en van Financiën dd. 
24 September 1945, 6de Afdeeling, no. uo3; 

Overwegende, dat het, in afwachting van 
nader te nemen maatregelen ten aanzien van 
de gevolgen van het huwelijk van Nederlan
ders met vijandelijke onderdanen, gewenscht 
is te beoalen, dat het Besluit Rechtsverkeer 
in oorlogstijd (Staatsblad A 6) en de artike
len 1.'l en volgende van het Besluit Vijande
lijk Vermogen (Staatsblad E 1.,~) niet toe
passelijk ziin op genoemde huwelijken, noch 
op huwelijken met personen, bedoeld in arti
kel 6, lid 1, van laatstgenoemd besluit, noch 
op andere rechtshiindelingen betrekkelijk tot 
het familierecht en den staat van personen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 16den October 1q4~. no. 25); 

Gezien het nader rapport. van 14 Novem
ber 104~. 6e Afdeeling, no. no6 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. 1. Het Besluit Rechtsverkeer in 

oorlogsti jd (A 6) is niet toepasselijk oP: 
a. rechtshandelingen. welke familierech_ 

teliike betrekkingen doen ontstaan of daarin 
verandering brengen, daaronder begrepen de 
daarmede in rechtstreeksch verband staande 
vermogensrechtelijke of familierechtelijke 
rechtshandelingen: 

b. rechtshan delingen, welke het verande
ren van den staat van vijandelijk onderdaan 
in dien van Nêderlander of Nederlandsch 
onderdaan ten doel hebben; 

c. het maken t>f herroepen van uiterste 
wilsbeschikkingen. 

2. De artikelen l .'l, 14 en 15 van het Be" 
sluit Vijandeliik Vermogen (E 1;:n) zijn niet 
toepasseli jk op rechtshandelingen, bedoeld in 
het vorige artikel. , 

3. 1. Dit besluit werkt, voor zooveel ar
tikel 1 aangaat, terug tot 10 Juni 1940. (den 
dag van het inwerkingtreden van het Besluit 
rechtsverkeer in oorlogstiid A 6) en voor 
zooveel artikel 2 aangaat, tot 2 .~ October 
1q44. (den dag van het inwerkingtreden van 
het Besluit Vijandelijk Vermogen E 133), be-
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houdens hetgeen in de volgende leden is be
-paald. 

2. Rechterlijke uitspraken, waarbij het 
Besluit rechtsverkeer in oorlogstijd (A 6), 
onderscheidenlijk het Besluit Vijandelijk 
Vermogen (E 1:n) is toegepast op de in de 
artikelen' 1 en 2 genoemde rechtshandelin
gen, behouden haar kracht. 

;1. Mocht degene, die pa_.tij is bij een hu-
. welijk, hetwelk is voltrokken zonder de in 

artikel 6 van Besluit rechtsverkeer in oor
logstijd (A 6), onderscheidenlijk artikel 13 
van het Besluit Vijandelijk Vermogen (E 
r3;1) vereischte toestemmine; vóór het in
werkingtreden van dit besluit een huwelijk 
met een ander hebben aangegaan, ·dan blijft 
het eerdere huwelijk nietig. 

4. Rechtshandelingen, vóór het inwer
kingtreden van dit besluit aangegaan door , 
één der partijen bij een huwelijk, hetwelk is 
voltrokken zonder de in artikel 6, onder
scheidenlijk artikel 1;1 voornoemd, vereischte 
toestemming, verliezen haar rechtsgevolgen 
niet. 

5. Rechten door derden verkregen op 
goederen, waarover, in verband met de op
geheven nietigheid van het huwelijk, onbe
voegdeliik blijkt te zijn beschikt, worden 
geëerbiedigd. 

6. Het bepaalde in het eerste lid geldt 
ten aanzien van uiterste wilsbeschikkingen, 
gemaakt of herroepen vóór den dag van het 
-inwerkingtreden van dit besluit, slechts, 
-voorzoover de nalatenschap na dien dag is 
opengevallen. 

4. Dit besluit kan worden aangehaald al~ 
,,Besluit gevolgen van het huwelijk met vij
andelijke onderdanen Nr. I". 

5. 1. Dit besluit,' ten aanzien waarvan 
de bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, lid 2, 
van het Besluit oo den biizonderen staat van 
beleg niet kan worden uitgeoefend, treedt in 
werking met ingang van den dag na dien 
zijner afkondiging. · 

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

's-Gravenhage, den 16den_ November 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. l' Oor AIRem. OorloRvoerinR van het 

Koninkrijk, \V. SCHERMERHORN. 

De Min. van justitie, KOLFSCHOTEN. 

De Min. van Soc. Zaken. W. DfEES. 

De Min. van Binnenlandsche Zaken, BEEL. 

De Min. van Financiën, P . LIEFTINCK. 

(UitRei 16 November 1945). 

S. F 272. 

16 November 194_,;. ~ESLUIT tot wijziging 
van het Besluit herstel rechtsverkeer en 
van het Besluit Vijandelijk Vermogen. 

Wi/ WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Justitie, van Financiën, van Handel en Nij
verheid, van Landbouw, Visscherij en Voed
·selvoorziening en van Overzeesche Gebieds-
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deelen van ;11 October 1945, 6e Afdeeling, 
No. no2; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, de in 
het Besluit herstel rechtsverkeer ten aanzien 
van effecten gegeven voorschriften door 
nieuwe te vervangen en ook in ander opzicht 
voormeld Besluit, alsmede het Besluit Vijan
delijk Vermogen te wijzigen; 

Overwegende, dat zich hier een geval voor
doet van spoedeischenden aar8, als voorzien 
in artikel 50 der Surinaamsche Staatsrege
ling en in artikel !'iO der Curaçaosche Staats
regeling waarin de Staten van Suriname en 
Curaçao niet kunnen worden gehoord; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 November 1945, No. 2); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 14 November 1945, 
6e Afdeeling, No. IIO!'i; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Artikel I. 
Artikel ;16 van het Besluit herstel rechts

verkeer wordt gelezen: 
"Art. 36. 1. Dit hoofdstuk is niet van 

toepassing op het rechtsherstel met betrek
king tot effecten, die ingevolge hoofdstuk 
IV moeten worden geregistreerd, voor zoover 
dat hoofdstuk afwijkende voorschriften geeft. 

2. Dit hoofdstuk is evenwel in zijn ge
heel van toepassing op rechtsbetrekkingen 
of rechtshandelingen ten aanzien van effec
ten, als bedoeld in het eerste lid, welke niet 
op de wijze, als in hoofdstuk IV is bepaald, 
ter toetsing kunnen komen. 

:i. Wanneer rechtsbetrekkingen of rechts
handelingen betrekking hebben zoowel op 
effecten als bedoeld in het eerste lid, als op 
andere zaken of rechten, is - behoudens het 
bepaalde in het tweede lid - dit hoofdstuk 
alleen van toepassing, voorzoover betreft die 
andere zaken of rechten.". 

Artikel II. 
Hoofdstuk IV van het Besluit herstel 

rechtsverkeer wordt gelezen: 

,,HOOFDSTUK IV. 

Van effecten. 

Titel I. 

Algemeene bepalingen. 
Art. ;19. Voor de toepassing van dit 

hoofdstuk en van de daarop berustende be
palingen wordt verstaan onder: 

1. effecten: aandeelen, obligaties, pand
brieven. certificaten van aandeelen, van obli
gaties of van andere waarden. depot-fractie
bewijzen, winst- en oprichtersbewijzen, optie
bewiizen en soottgelijke waardepapieren, in
schrijvingen in schuld- en aandeelenregisters 
en soortgelijke rechten, voorts schatkistbil
jetten en -Promessen, anticipatiebilietten en 
soortgelijke verhandelbare schuldbekentenis
sen van staten en andere publiekrechtelijke 
lichamen, een en ander voorzoover · deze 
effecten vóór den aanvang van den termijn, 
bedoeld in artikel 42, lid !'i, zijn uitgegeven 
en niet vóór 10 Mei 1940 hun geldigheid heb
ben verloren; 

I 
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recepissen, uitgegeven ter latere verwisse
ling tegen definitieve stukken, worden met 
de definitieve stukken gelijkgesteld; . 

Wij behouden Ons voor, met inachtneming 
van het in de voorgaande zinsneden bepaalde, 
nader vast te stellen wat onder effecten 
wordt begrepen; 

2. binnenlandsche effecten: effecten, uit
gegeven door of ten laste van: 

a. Nederland, Nederlandsch-Indië, Suri
name, Curaçao, provinciën, gemeenten, wa
terschappen of andere publiekrechtelijke 
lichamen in het Koninkrijk; 

b. vennootschappen, maatschappijen,fond
sen, vereenigingen, organisaties, instellingen 
of andere al dan niet rechtspersoonlijkheid 
bezittende lichamen, gevestigd binnen het 
Koninkri ik; 

onder binnenlandsche effecten worden me
de verstaan depot-fractiebewijzen en certi
ficaten van aandeelen, van obligaties of van 
andere waarden, uitgegeven door binnen het 
Koninkrijk gevestigde Trust- en Administra-• 
tiekantoren en soortgelijke instellingen, on
geacht of de oornpronkelijke effecten als bin
nenlandsch in den zin van dit besluit worden 
aangemerkt; 

.~. buitenlandsche effecten: effecten, uit
gegeven door of ten laste van anderen dan 
de onder 2 genoemden; 

4. couponblad: het coupon- of dividend
blad van een effect met inbegrip van den 
eventueelen talon; waar wordt gesproken 
over coupons, worden daaronder mede ver
staan dividendbewiizen; 

~- bezitter: hii. die zelf of door een derde 
een effect bezit. alsof het hem toebehoorde; 

6. tegenwoordige bezitter: hij. die bezit
ter is fOP het tiidstip van de inlevvring 
krachtens artikel 4':l of. voorzoover betreft 
effecten, die niet worden ingeleverd, op het 
tiidstip van de aanmelding krachtens artikel 
44; 

7. vroegere bezi~r: hii, die te eeniger 
tiid al of niet met ziin wil het bezit van een 
i,ffect heeft verloren: 

8. teo-enwoordie-e zakelijk gerechtigde: hij 
die zakeliik e:erechtigde is oo het tijdstip van 
de inlevering krachtens artikel 4~. of, voor
zoover betreft effecten, die niet worden inge_ 
leverd. op het tijdstip van de aanmelding 
krachtens artikel 44: 

o. vroegere zakeliik gerechtigde: hii . die 
te eP"ie:er tiid al of niet met ziin wil een 
zakeliik recht OP een effect heeft verloren; 

10. lede_n van de Vereeniging voor den 
Effectenhandel: leden van de Vereeniging 
voor dP'1. Effectenhandel (Bedriifsgroep Ef
fertPnhandei) . van de tot deze bedrijfsgroep 
behoorende vakgroeoen. alsmede zij, die lid 
waren van de Vereeniging voor den Effec
te"handel te Amsterdam, van de Vereeniging 
van F.ffectenhandelare"l te Rotterdam of van 
dP" Rond voor de"l r.eld- en Effecte'1.handel 
in de Provincie te 's-Gravenhage: eeT\ e"l an
de•. •·oorzoo ,er het lid niet is geplaatst op 
een door Onzen Minister van Financiën vast 
te stellen liist: 

r1. inleveringskantoren: de door de af
d eeling effectenregistratie aan te wijzen k ,m-
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toren, waar de inlevering moet plaats vinden; 
12. uitgevende instelling: hij, door wien 

of te wiens laste een effect is uitgegeven. 
Art. 40. 1. Voor zoover niet uitdrukkelijk 

andern is bepaald, is de afdeeling effecten
registratie belast met de uitvoering van het 
bepaalde in dit hoofdstuk. 

2. De afdeeling effectenregistratie is be
voegd, met inachtrteming van het in dit be
sluit bepaalde nidere regelen te stellen voor 
de uitvoering van de bepalingen van dit 
hoofdstuk. 

~- De afdeeling effectenregistratie neemt 
de aanwijzingen in acht, welke haar door 
Onze Ministers van Financiën en van Justi
tie rechtstreeks worden gegeven. 

4. De afdeeling effectenregistratie is 
rechts pernoon. 

s. Zij wordt, voorzoover zij niet anders 
bepaalt, in en buiten rechten vertegenwoor
digd door haar voorzitter. 

Titel II. 

Van re1ûstratie. 
Art. 41. Door de afdeeling effectenre

gistratie worden geregistreerd: 
a. alle binnenlandsche effecten, waar 

dt::ze zich ook bevinden; 
b. alle buitenlandsche effecten, die op 

eenig tijdstip gedurende den termijn, bedoeld , 
in artikel 42, vijfde lid: 

1 °. zich bevinden binnen het KoninkrijK; 
of 

2°. zich bevinden buiten het Koninkrijk, 
doch waarvan de tegenwoordige bezitter in
gezetene van het Koninkrijk is; of 

;1°. zich bevinden buiten het Koninkrijk 
ten name dan wel ten behoeve van een inge
zetene van het Koninkrijk, voorzoover niet 
vallende onder 2 °. 

Art. 42. 1. De tegenwoordige bezitter van 
een effect, als bedoeld in artikel 41, alsmede 
iedere feitelijke houder van een zoodanig ef
fect op eenig tijdstip gedui;ende den inleve
ringsterrni jn is verplicht hetzelve in de 
macht van de afdeeling effectenregistratie te 
brengen. 

2. Van de verplichting, bedoeld in het 
eernte lid, ziin vriigesteld: 

a. de bewaarnemer, indien deze het effect 
uiterlijk zeven dagen vóór den afloop van 
den inleveringstermijn aan ziin bewaargever 
teruggeeft; 

b. de pandhouder, wiens pandrecht ein
digt door de voldoening van zijn vordering 
en die alsdan uiterlijk zeven dagen vóór den 
afloop van den inleveringsterrniin aan zijn 
verplichting tot teruggave voldoet. 

;1. Indien de hierboven onder a of b be
doelde bewaarnemer of oandhoudèr zelf in
leveringskantoor is, mag hij het effect niet 
afgeven, tenzij in opdracht van den recht
hebbende, aan een ander inleveringskantoor. 

4. Het voldoen aap de verplichting, be
doeld in het eerste lid, kan namens dengene, 
die daartoe verplicht is, geschieden door een. 
ieder, ook al is deze daartoe niet gemachtigd. 

-~- De afdeeling effectenregistratie be
paalt den termijn, binnen welken aan de in 
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het eerste lid genoemde verplichtingen moet 
worden voldaan. · 

Art. 43. r. Aan de verplichting, genoemd 
in artikel 42, wordt voldaan door het coupon
blad van het effect in te leveren bij een in
leveringskantoor. Indien bij eenig effect geen 
couponblad behoort, dàn wel het couponblad 
n iet van liet effect kan worden gescheiden, 
wordt aan bedoelde verplichting voldaan 
door inlevering van het geheele effect. 

2. E en effect, waarvan het co 1ponblad 
zich op het oogenblik van het einde van den 
inleveringstermijn in open bewaargeving, in 
pand of uit anderen hoofde in de macht van 
een inleveringskantoor bevindt, wordt daar
mede van rechtswege geacht Óij dit kantoor 
te zijn ingeleverd. 

.-:i. Iedere inleveringsplichtige hëeft de 
bevoegdheid de in het eerste lid bedoelde in
levering bij meer dan één inleveringskantoor 
te doen geschiedeTJ.. 

Art. 44. r. Elke tegenwoordige bezitter 
van één of meer effecten, als bedoeld in ar
tikel 41, is verplicht op een door Onze, Mi
nister van Financiën vast te stellen wijze en 
binnen een door hem te stellen termijn aa .. 1-

melding te doen van zijn geheele bezit van 
zoodanige effecten. 

2. D e feiteli jke houder van één of meer 
effecten is verplicht tot aanmelding van de 
effecten. die hij onder zich heeft, voorzoover 
hem niet binnen een door Onzen Minister 
van Financiën te bepalen termijn is geble
ken. dat de tegenwoordige bezitter aan de in 
het eerste lid genoemde verplichting heeft 
voldaan. 

~- Een ieder is tevens verplicht tot aan
m elding binnen den in het eerste lid ge
noemden termijn van hem toekomende rech
ten oo levering van effecten en van op hem 
,ustende verolichtingen tot levering .daarvan, 
welke op een door de afdeeling effectenre
gistratie te beoalen datum uit hoofde ,,an 
vóór dien datum gesloten overeenkomsten 
bestaan . 

• 4. Onder de verolichtingen. bedoeld in de 
voorafgaande leden. vallen ook die tot aan
melding van de effecten. welke on grond van 
een vrijstelling of een uitsteL verleend 
krachtens artikel ~1. niet of nog niet behoe
ven te wordeTJ. ingeleverd. 

•· Het voldoen aan de verolichtingen, be
doeld in de voorafgaande ledP". kan namens 
d engene. oo wien de verolichting rust. ge
schieden door een ieder, ook al is deze daar
toe niet gemachtigd. 

Art. 4~. Ierlere vroegere b~zitter van of 
vroegere zakeliik gerechtigde tot een effect, 
·als bedoeld in artikel 41. die op eenigen 
gronJ aansoraak meent te hebben op zoo
d anig effect of oo een zakeliik rec;_ht da11•00, 
is bevoegd op een door de afdeeling effec
t enregistl'atie vast te stellen w;izè ,..., binnen 
een door haar te stellen termiin bii ha>\• een 
aanvraag tot herstel van recht in te d ienen. 

Art . 46. Ieder, die kennis drijagt van het 
bestaan van feiten. waaroo aansoral<:en. als 
bedoeld in het voril!e artikel. kunnen wor
den gegrond. is verolicht daarvan oo een 
door de afdeeling effectenregistratie vast te 
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stellen wijze en binnen een door haar te stel
len termijn bii haar aangifte te doen. 

Art. 47. r. Ieder, die kennis draagt van 
het feit , dat een effect, als bèdoeld in artikel• 
41, of een zakelijk recht daarop op of na 10 
Mei 1q40: 

a. eigendom was, mede toebehoorde aan 
of zich in handen bevond van een vijandelij
ken staat of van een vijandelijken onderdaan 
in den zin van het Besluit Vijandelijk Ver
mogen, dan wel van een persoon, als be
doeld in artikel 6, lid 1, van dat besluit; dan 
wel 

b . aan of ten gunste van een zoodanigen 
staat of persoon is afgegeven; dan wel 

c. aan of ten gunste van een niet-inge
zetene van het Koninkrijk is afgegeven ; 

is verplicht hiervan b innen een 1door de 
afdee1ing effectenregistratie vast te stellen 
termiin en op door haar te bepalen wijze 
aangifte te doen onder opgave van alle hem 
ter zake daarvan bekende bijzonderheden. 

2. Voor de toepassing van de verdere ar
tikelen van dit hoofdstuk worden met de ef
fecten. ten aanzien waarvan een aangifte, als 
bedoeld in' het eerste lid van dit artikel, heeft 
plaats gehad, <Yelijkgesteld alle effecten, ten 
aanzien waarvan zulks door Onzen Minister 
van Financiën, om onverschillig welke reden, 
hetzij vóór of na hel verstrijken van den in 
het eerste lid genoemden termijn aan de af
deeling effectenregistratie wordt verzocht. 
Bovendien is de afdeeling effectenregistratie 
bevoegd ook andere effecten, ten aanzien 
waarvan zij zulks noodig of gewenscht acht, 
ambtshalve hiermede gelijk te stellen. 

Art. 48. 1. Iedere uitgevende instelling 
van binnenlandsche effecten is verolicht bin
nen een door de afdeeling effectenregistratie 
te beoalen termiin aan haar opgave te doen 
van het aantal, de soort, de nummers en de 
nominale waarde der door haar uitgegeven 
of te haren laste uitstaande effecten; als
mede. voor zoover na o Mei 1q40 tegen in
trekking van oude effecten nieuwe stukken 
zijn uitgegeven, van de nummers der inge
trokken effecten. met vermelding van het 
nummer van het stuk, dat daarvoor in de 
plaats is getreden. 

2. De uitgevende instelling is verplicht 
oo verzoek van de afdeeling effectenregistra
tie aan deze oo een door haar te bepalen 
wijze een schrifteliike oogave te verstrekken 
van de nummers der niet-opgekomen cou
pons over een tijdvak van ten hoogste de 
laatste vijf kalenderiaren. alsmede van de 
nummers van de niet-oogekomen aflosbaar 
gestelde stukken met den datum van los
baarstelling. 

.-:i. De uitgevende instelling is verplicht 
betaalde couoons tenminste vijf iaren te be
waren eTJ. oo aanvraag van de afdeeling ef
fectenregistratie oo nummer gesorteerd aan 
deze over te legl!'Pn. 

Art. 40. r. Effecten. welke overeen
komstig het bepaalde in de artikelen 42 en 43 
in de macht van de afdeeling effectenre

. gistratie zijn gebracht, worden geregistreerd 
als .,ingeleverde effecten". 

2. Na het verstrijken van den termijn, 
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bedoeld in het eerste lid van artikel 44, wor
den alle volgens dat artikel aangemelde ef
fecten, welke op dat tijdstip niet in de macht 
van de afdeeling effectenregistratie zijn ge
bracht, geregistreerd als "aangemelde doch 
niet ingeleverde effecten". 

3. Effecten, welke in de macht van de 
afdeeling effectenregistratie zijn gebracht, 
doch waaraan een of meer der in te leveren 
deelen ontbreken, _ worden eveneens geregi
streerd als "aangemelde doch niet ingelever
de effecten", voorzoover de afdeeling effec
tenregistratie in u itzonderingsgevallen niet 
anders bepaalt. 

4. Effecten, als bedoeld in artikel 41, 
welke na het verstrijken van den in het twee
de lid bedoelden termijn blijken niet te zijn 
aangemeld, worden geregistreerd als "niet 
aangemelde effecten". 

Art. 50. z. Ten blijke van registratie van 
een als ingeleverd geregistreerd effect wordt 
aan het ingeleverde couponblad, onderschei
denlijk aan het ingeleverde geheele effect, 
een verklaring toegevoegd, vervat in een af
zonderlijk document, welks vorm en inhoud 
door Onzen Minister van Financiën worden 
vastgesteld. 

2. Ook voor een als aangemeld doch niet 
ingeleverd geregistreerd effect kan door de 
afdeeling effectenregistratie een zoodanige 
verklaring worden afgegeven. 

~- Met goedkeuring van voomoemden 
Minister kan de afdeeling effectenregistratie 
-0ok op andere wijze van de registratie doen 
blijken. 

Art. sz. 1. De afdeeling effectenregis
tratie kan in bet algemeen of in een bijzon
der geval aîgeheele of gedeeltelij ke vrijstel
ling of uitstel verleenen ten aanzien van de 
1n de artikelen 42, 44, 4-'i, 46, 4" en 48 ge
l}oemde· verplichtingen of termijnen. 

2. De verleening van vrijstelling of uit- . 
-st1;l kan voorwaardelijk geschieden. 

Titel III. 

Van erkenning en herstel van recht. 

Art. 52. 1. Met betrekking tot alle ef
fecten, ten aanzien van welke een aanvraag 
tot herstel van recht, een aangifte als be
doeld in de artikelen 46 en 47 of een aangifte 
wegens verlies· of beschadiging ingevolge het 
Effectenvemieuwingsbesluit 1941 is gedaan, 
wordt; indien deze aangiften of aanvragen 
hetzij onderling, hetzij met de aanmelding 
door den tegenwoordigen bezitter of feitelij 
ken houder van het effect ingevolge artikel 
44 of met de aanmelding door een zakelijk 
gerechtigde in strijd blij ken te zijn, door de 
afdeeling effectenregistratie verricht hetgeen 
naar haar oordeel noodig is ter vaststelling 
van de rechtsverhoudingen met betrekking 
tot het effect. Hetzelfde geschiedt, indien om 
eenige andere reden twijfel rijst ten aanzien 
van de juistheid der gegevens, voorkomende 
in een aanmelding door den tegenwoordigen 
bezitter. 

2 . De afd!!eling effectenregistratie kan _ 
toestaan, dat de mededeelingen, vervat in 
.een -aanmelding of een aanvraag tot herstel 
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van recht, of gedaan door dengene, die het 
effect in'-de macht van de afdeeling effecten
registratie heeft gebracht, binnew. een door 
haar t e bepalen termijn worden verbeterd, 
aangevuld of ingetrokken. Het einde van 
zulk een termijn kan later worden gesteld 
d:in het einde van de termijnen, bedoeld in 
het eerste lid van artikel 44 en in artikel 45. 

Art. 53. r. Behoudens het bepaalde in 
artikel 56 verleent de afdeeling effecten
registratie erkenning van den eigendom aan 
hem, te name van wien als t egenwoordigen 
bezitter aanmelding van een effect overeen
komstig het bepaalde in artikel 44 heeft 
plaats ge~onden, behalve : ✓ 

a. wanneer de betrokkene niet of niet 
uitsluitend voor zich zelven als eigenaar 
blijkt te bezitten; in dit geval wordt degene, 
te wiens behoeve hij bezitter blijkt te zijn, 
geheel dan wel mede als eigenaar erkend, 
voorzoover de bepalin·gen van dit artikel 
zich daartegen overigens niet verzetten; 

b. wanneer de betrokkene, hoewel bezitter 
als eigenaat zijnde, het bezit, onderscheiden
lijk het eigendomsrecht blijkt uit te oefenen 
t en behoeve of voor rekening van een ander, 
die volgens de bepalingen van dit artikel niet 
voor erkenning als eigenaar in aanmerking 
zou komen; een en ander tenzij de afdeeling 
effectenregistratie bijzondere redenen aan
wezig acht, om den tegenwoordigen bezitter 
niettemin te erkennen; 

c. wanneer het effect krachtens het be
paalde bij het Besluit Vijandelijk Vermogen 
dan wel ingevolge verbeurdverklaring in ei
gendom op den Staat is overgegaan; 

d. wanneer het effect zonder geldige re
den niet overeenkomstig het bepaalde in ar
tikel 42 in de macht van de , afdeeling effec
tenregistratie is gebracht; 

e. wanneer met betrekking tot het effecb 
een aanvraag tot herstel van recht of een 
aangifte, als bedoeld in een der artikelen 46 
of 47, dan wel een nog niet door afgifte van 
een duplicaat gevolgde aangifte wegens ver
lies of beschadiging ingevolge het Effecten
vernieuwingsbesluit 1941 heeft plaats ge
vonden. 

2. In de in hèt vorige lid onder e bedoel
de gevallen wordt degene, ten name van wien 
als tegenwooldigen bezitter aarupelding heeft 
plaats gehad, slechts als eigenaar erkend, 
voorzoover he t aldaar onder a tot en met d 
bepaalde zich er niet -tegen verzet, en voor
zoover bovendien aannemelijk wordt ge
maakt, dat hij, hetzij 

a. vóór 10 Mei 1940 reeds eigenaar was 
volgens het destijds geldende recht, hetzij, 

b. het effect na 9 Mei 1940 heeft ver
kregen door levering uit een algemeenen ef
fectenvoorraad, mit zijn aanspraak op zoo
danige levering was ontstaan vóór 10 Mei 
1940, hetzij -

c. het effect na 9 Mei 1940 te goeder 
trouw onder bezwarenden titel heeft ver
kregen, hetzij, 

d. het effeèt na 9 Mei 1940 te goeder 
trouw om niet heeft verkregen en zijn recht· 
hierop onmiddellijk, dan wel middellijk ten
gevolge van een onafgebroken reeks over-
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drachten te goeder trouw, afleidt van een 
rechtsvoorganger, die- voldeed . aan een der 
onder a, b of c genoemde voorwaarden, of 
wel onmiddellijk afleidt van de uitgevende 
instelling zelve, hetzij, 

e. het effect na g Mei Ig4O heeft ver
kregen door gebruikmaking van een verwis
selingsaan bod, mits ten aanzien van ·het ter 
verwisseling ingeleverde effect voldaan was 
aan een der onder a, b, c of d genoemde 
voorwaarden. 

3. Bij de toepassing van het in het voor
afgaande lid onder c en d bepaalde ordt, 
voorzoover het een effect aan toonder be
treft, degene, die het effect in regelmatig 
beursverkeer heeft verkregen, behoudens te
genbewijs vermoedt te goeder trouw te zijn, 
met dien verstande, dat de afdeeling effec
tenregistratie bevoegd is om, ingeval zij zulks 
om bijzondere redenen noodzakelijk acht, ook 
ambtshalve aanv11llend bewijs van deze goe
<le trouw te vorderen. 

4. Onder verkrijging in regelmatig beurs
verkeer wordt verstaan verkrijging overeen
komstig de aan een Nederlandsche beurs geL 
dende reglementen en gebruiken, waarbij de 
opdracht van den verkrijger is uitgevoerd 
door een lid van de Vereeniging voor den 
Effe,ctenhandel. Onder verkrijging in regel
matig beursverkeer wordt begrepen verkrij
ging op een in Nederland gehouden openbare 
effectenveiling. 

5. Gemis 11an goede trouw bij 'dengene, 
die middellijk of onmiddellijk in opdracht 
van een ander een effect heeft verkregen, 
geldt als gemis aan goede trouw van dien 
ander. Voorzoover degene, die aldus in op
dracht van een ander heeft verkregen, was 
een lid van de Vereeniging voor den Effec
tenhandel; kan gemis aan goede trouw bij dit 
lid echter niet worden aangenomen op grond 
van een handeling 'Of het nalaten van een 
handeling, waartoe dit lid ingevolge de voor 
hem geldende reglementen en gebruiken ge
houden was, tenzij de afdeeling effecten
registratie bijzondere redenen aanwezig acht 
op grond waarvan het betrokken lid zich des
ondanks anders had moeten gedragen. 

6. Indien de tegenwoordige bezitter het 
effect als fiduciair eigenaar houdt ten be
hoeve van een derde, kan hij dezen in het ge
ding roepen, en kan <!_eze alsdan in zijn plaats 
door de afdeeling effectenregistratie als te
genwoordige bezitter worden beschouwd. 
Blijkt het recht van den derde uit een door 
den fiduciairen eigenaar uitgegeven effect 
aan toonder, dan kan het door den fiduciai
ren eigenaar gehouden effect worden aan~e
merkt als een effect aan toonder, ook indien 
het zelf niet aan toonder luidt. 

Art. S4• I. Behoudens het bepaalde in 
artikel s6 verleent de afdeeling effectenre
gistratie herstel in den eigendom aan den 
vroegeren bezitter, door wien een aanvraag 
hiertoe is gedaan, of ten aanzien van wien 
een aangifte overeenkomstig het_ bepaalde in 
artikel 46 heeft p}aats gehad, mits aan elk 
der navolgende v9orwaarden is voldaan: 

a. dat aan den tegenwoordigen bezitter 
,geen erkenning van den eigendom wordt ver
leend; 

1945 

b. dat aannemelijk wordt gemaakt, dat 
het recht van den vroegeren bezitter is ont~ 
staan op een der wijzen, genoemd in artikel 
53, tweede lid, onder a tot en met e, en dat de 
vroegere bezitter het bezit van het effect 
sindsdien anders dan op rechtmatige wijze 
heeft verlo#en; 

c. dat er geen andere vroegere bezitter is, 
te wiens aanzien hetzelfde aannemelijk wordt 
gemaakt en die dit bezit later heeft verloren; 

d. dat de vroegere bezitter niet blijkt te 
vallen onder het bepaalde in artikel 53, eer
ste lid, Of!der a of b; indien zulks wel het 
geval blijkt te zijn, vinden die voorschriften 
toepassing; 

e. dat het recht van den vroegeren be
zitter niet krachtens het Besluit Vijandelijk 
Vermogen of ingevolge verbeurdverklaring in 
eigendom op den Staat is overgegaan. 

2. De afdeeling effectenregistratie kan, 
wanneer zulks in verband met. het aan een 
vroegeren l:>ezitter te verleenen herstel in den 
eigendom baar noodzakelijk voorkomt, de 
bevoegdheden uitoefenen, welke volgens 
hoofdstuk III aan den Raad toekomen. 

~- De afdeeling effectenregistratie kan 
hare uitspraak aanhouden, totdat een ter 
zake dienend geschilpunt door den gewonen 
rechter zal zijn beslist. ( 

Art. 55. I. De erkenning van den tegen
woordigen bezitter als eigenaar van een ef
fect brengt van rechtswege mede de erken
ning van de op dit effect rustende zakelijke 
rechten, behoudens: 

a. wanneer de zakelijk gerechtigde blijkt 
te vallen onder het bepaalde in artikel 53, 
eerste lid, onder .a of b, in welk geval die 
voorschriften toepassing vinden; of 
· b. wanneer zijn recht krachtens het Be
sluit Vijandelijk V.,!!rmogen of ingevolge ver
beurdverklaring in eigendom op den Staat is 
overgegaan; of 

c. wanneer het zakelijk recht door den 
als eigenaar erkende wordt betwist; dan wel 

d. wanneer met betrekking tot h~ zake
lijk recht een aanvraag tot herstel van recht 
of een aangifte, als bedoeld in een der arti
kelen 46 of 47, heeft plaats gevonden. 
' 2. Doet een der gevallen, in het eerste lid 
onder c of d bedoeld, zich voor, dan wordt de 
tegenwoordige zakelijk gerechtigde slechts 
als zoodanig erkend, voor zoover het aldaar 
onder a en b beoaalde zich er niet tegen ver
zet, en voor zoover bovendien aannemelijk 
wordt gemaakt, dat hetzij 

a. hij rneds vóór rn Mei I940 zakelijk ge_ 
rechtigde was volgens het destijds geldende 
recht, hetzii 

b. zijn zakefük recht na g Mei Ig4O is ge
vestigd op een effect, verkregen door leve
ring uit een algemeenen effectenvoorraad, 
mits zijn aanspraak op zoodanig zakelijk 
recht was ontstaan vóór IO Mei I94O, hetzij 

c. hij het zakelijk recht na g Mei Ig4O te 
goeder trouw onder bezwarenden titel heeft 
v·erkregen, hetzij 

d. hij het zakelijk recht na g Mei I94O te 
goede,; trouw om niet heeft verkregen en dat 
hij zijn recht onmiddellijk, dan wel middel
lijk tengevolge van · een onafgebroken reeks 
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van overdrachten te goedertrouw, afleidt van 
een rechtsvoorganger, die voldeed aan een 
der onder a, b of c genoemde voorwaarden, 
hetzij · 

e. zijn zakelijk recht na Q Mei 1940 is ge
vestigd op een effect, verkregen door ge
bruikmaking van een verwisselingsaanbod, 
mits hij op het ter verwisseling ingeleverde 
effect 1een zakelijk recht had, dat voldeed aan 
een der onder a, b, c of d genoemde vbor
waarden. 

3. ingeval de tegenwoordige bezitter van 
een als aangemeld geregistreerd effect niet 
als eigenaar wordt erkend, worden de op dit 
effect rustende zakelijke rechten niettemin 
erkend, indien tevens is voldaan aan elk der 
navolgende voorwaarden : 

a. dat de zakelijk eerechtigde niet blijkt 
te vallen onder het bepaalde in artikel 53 , 
eerste lid, onder a of b; indien zulks wel het 
geval blijkt te ziin. vinden die voorschriften 
toepassing; 

b. dat zijn recht niet krachtens het be
paalde b ij het Besluit Vij andelijk Vermogen 
of ingevolge verbeurdverklaring in eigendom 
op den Staa.t is overgegpn; 

c. dat aannemelijk wordt gemaakt, dat 
het zakelijk recht voldoet aan een der voor
waarden, gesteld in het tweede lid. 

4. De vroegere zakelijk gerechtigde, door 
wien een aanvraag tot herstel in zijn recht of 
ten aanzien van wien een aangifte overeen
komstig het bepaalde in artikel 46 is gedaan, 
wordt in zijn recht hersteld, mits aan elk der 
navolgende voorwaa rden is voldaan: 

a. dat aannemelijk wordt gemaakt, dat 
hii zijn recht heeft verkregen op een der 
wijzen in het tweede lid genoemd en dat hij 
het sindsdien anders dan op rechtmatige 
wijze heeft verloren ; 

b . dat er geen andere zakelijk gerechtig
de is , t e wiens aanzien hetzelfde aannemelijk 
wordt gemaakt en die zijn recht later heeft 
verloren; 

c. dat hij niet blijkt te vallen opder het 
bepaalde in artikel q , eerste lid. onder a of 
b - indien zulks wel het geval blijkt te zijn, 
vinden die voorschriften toepassing - en 
zijn recht niet krachtens het bepaalde in het 
Besluit Vijandeliik Vermogen o,f ingevolge 
verbeurdverklaring in eigenddhl op den Staat 
is overgegaan ; 

d. dat herstel in het zakeli jk recht geen 
ongerechtvaardigde inbreuk m aakt op de 
rechten van den eigenaar of van een zakelijk 
gerechtigde. 

·.<;. D e bepalingen van artikel 54, tweede 
• en derde lid, zijn van overeenkomstige toe

passing. 
Art. ,;6. ErkennÎJ'lg en herstel van recht 

kunnen geweigerd worden, indien degene, 
door wien of t e wiens behqeve een effect is 
aangemeld, onderscheidenlijk erkenning of 
herstel van recht is verzocht, in gebreke blijft 
te voldoen aan eenigen eisch, gesteld .krach
tens artikel 11. 

Art. ,;7. 1. De afdeeling effectenregistra
tie kan aan de erkenning. onderscheidenlijk 
het herstel van recht als last of voorwaarde 
v»rbinden, dat een door haar te bepalen ver-

goeding zal worden betaald of andere presta
tie zal worden geleverd, hetzij aan degenen, 
die door de erkenning, onderscheidenlijk het 
herstel ,van recht schade lijden, hetzij aan 
den Staat. 

2. De afdeeling .effectenregistratie kan 
ook dan aan den vroegeren bezitter of zake
lijk gerechtigde herstel van recht verleenen, 
onderscheidenlijk ten gunste van den in zijn 
recht herstelden bezitter een zakelijk recht 
niet erkennen, ineeval het recht van den te
genwoordigen bezitter of zakelijk gerechtig
de is 1erkregen overeenkomstig het bepaalde 
in artikel <;~, tweede lid of artikel 55, tweede 
of derde lid, mits het effect of het recht voor 
eerstgenoemde een aanmerkelijk grootere 
waarde heeft dan voor den tegenwoordigen 
bezitter of zakeli jk gerechtigde. Artikel 27, 
vierde lid. vindt overeenkomstige toepassing. 

Art. 58. Door het herstel van de rechten 
van den vroegeren bezitter overeenkomstig 
het bepaalde in artikel <;4 ko,mt op den in 
zijn recht herstelden eigenaar van een niet 
volgestort aandeel de plicht tot volstorting te 
rusten. De uit zijn recht ontzette tegenwoor
d ige bezitter wordt alsdan van den plicht tot 
volstorting_ ontslagen, t enzij de afdeeling ef
fectenregistratie om b ijzondere redenen an
ders bepaalt. 

Art. <;Q. 1. De vroegere pezitter of za
kelijk gerechtigde, die tengevolge van de er
kenning van het recht van den tegenwoor
digen bezitter of van een zakelijk gerechtig
d e, dan wel tengevolP-e van het herstel v an 
het recht van een anderen vroegeren bezitter 
of zakelijk gerechtigde niet of niet volledig 
in ziin recht k an worden hersteld. is gerech
tigd tot een schadevergoeding. Gelijke aan
spraak kan worden toegekend aan den vroe
geren bezitter of zakelijk 'irechtigde, wan
neer aan het herstel van recht, overeen
komstig het beoaalde in a r tikel <; 7. een last 
of voorwaarde wordt verbonden. Het bedrag 
der g:eleden schade wordt op den voet van 
artikel ~4, derde lid. door de afdeeling effec
tenregistratie vasteesteld. 

2. Tot vergoeding van de aldus vastge
stelde schade ziin hoofdelijk gehouden: 

a. degene, die door onrechtmatige ver
werving van den eigendom of onrechtmatige 
vestieing van het zakeliik recht de omstan
digheden heeft t eweeg eebracht waardoor de, 
rechthebbende niet. niet volledig of slechts 
onder een last of vooi;waarde in zijn recht 
wordt hersteld ; 

b. degenen, die, als rechtverkriigenden of 
anderszins, opzetteliik hebben medegewerkt 
aan het ontstaan of het voortbestaan van de 
omstandigheden . waardoor de rechthebbende 
niet, niet vdlledig of slechts onder een last 
of voorwaarde in ziin recht wordt hersteld. 

-~- Voor zoover degene. die ingevolge het 
beoaalde in het tw,eede lid onder b aansnra
keliik zou zi in, is een lid van de VerepniP"ing 
voor den Effectenhandel. kan zijn gehouden
heid tot schadevereoedine evenwel niet wor
den aangenomen oo grond van een handeling 
of het nalaten van een handeling, waartoe 
dit lid ingevoll!:e de voor hem geldende regle
menten en gebruiken gehouden was, tenzij de 
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.afdeeling effectenregistratie bijzondere rede_ 
n en aanwezig acht, op grond waarvan het 
betrokken lid zich desondanks anders had 
moeten gedragen. , 

4. Het bepaald~ in artikel 35 is van over
eenkomstige toepassing. 

Art. 60. De afdeeling effectenregistratie 
doet zoo spoedig mogelijk bij aangeteekend 
schrijven aan ieder, ten name van wien als 
·tegenwoordigen bezitter een effect i~ aange
meld, alsmede aan iederen tegenwoordigen 
zakelijk gerechtigde, wiens recht niet wordt 
erkend, en aan ieder, door wien of te wiens 
.aanzien een aanyrage of aangifte tot herstel 
van recht als vroegeren bezitter of vroege
ren zakelijk gerechtigde is ingediend, mede
,deeling van haar beslissing. In geval de er
lcenning, onderscheidenlijk het herstel van 
recht wordt geweigerd, geeft zij een sum
miere opgave van de gronden harer beslis
-sing. Tevens geeft zij in iedere beslissing een 
.aanduiding, aan wien het couponblad, onder
-scheidenlijk het effect, zal worden uitgele
verd; zulks brengt zij mede ter kennis van 
het inleveringskantoor. 

Art. 6I. r. Na de beslissing omtrent er
lcenning of herstel van recht wordt het inge
leverde couponblad of het ingeleverde effect 
uitgeleverd aan dengene, die daarqp recht 
heeft. · 

2 . De afdeeling effectenregistratie is be
voegd ten verzoeke van Onzen Minister van 
Financiën of een door dezen aangewezen 
ambtenaar de uitlevering op te schorten. 

,. De inleveringskantoren zijn aanspra-· 
keliik voor de uitlevering aàn den daartoe 
gerechtigde. 

Titel IV. 

Van effecten en rechten, ten aanzien waarvan 
tieen erkenninti plaats vindt, en van de 

af tiifte van duplicaten. 

Art. 62. r. Behoudens het bepaalde in ar- · 
·tikel 71 gaat een geregistreerd effect, ten 
aanzien waarvan noch het· eigendomsrecht 
van den tegenwoordigen bezitter is erkend, 
noch een vroegere bezitter in het eigendoms
recht is he~steld, van rechtswege in eigen
dom over op den Staat . . 

2. Eveneens gaat, voor zoover mogelijk, 
-00 den Staat in eigendom over een zakelijk 
recht, dat niet is erkend, voor zoover daar
door geen ongerechtvaardigde inbreuk wordt 
gemaakt op de rechten van den eigenaar of 
van een zakelijk gerechtigde. 

.~• , De wijze, waaróP de ingevolge het be
paalde in de voorgaande leden door den Staat 
verk'"egen waarde n worden verdeeld over de 
p:ebiedsdeelen van het Koninkrijk, zal nader 
bii de wet worden geregeld. 

A rt .' 6.,. r. Van ieder éffect, waarvan het 
ingeleverde cou'lonblad moet worden uitge-
1e·,erd aan een ander dan dengene ,' die het 
heeft ingeleverd. is de houder verplicht den 
mantel e-. eventueele andere ontbrekende 
deelen op eerste aanmaning van de afdeeling 
effectenregistratie bii deze of bij het desbe
t reffe'1de inleveringskantoor in te leveren. 

2 , De houder van een als aangemeld doch 
niet-ingeleverd geregistreerd effect, welks te-

l 1915 

genwoordige bezitter niet als eigenaar wordt 
erkend, is verplicht op eerste aanmaning van 
de afdeeling effectenregistratie het geheele 
effect bij deze of bii een inlev:eringskantoor 
in te leveren. Gelijke verplichting geldt, in
dien het recht van den tegenwoordigen be
zitter wel wordt erkend, doch het erkende 
zakelijk recht van een derde of het zakelijk 
reçht, waarin een derde is hersteld, uitleve
ring van het effect aan dezen derde vereischt. 

.,. Ingeval het effect op naam luidt, is 
degene, te wiens name het is gesteld of die 
daartoe uit anderen hoofde is gerechtigd, ver
plicht om op eerste aanmaning van de afdee
ling effectenregistratie de formaliteiten te 
vervullen, welke noodig zijn om den erken
den of in ziin recht herstelden eigenaar of 
zakelijk gerechtigde of den Staat de uitoefe
ning hunner rechten volledig mogelijk te ma-
ken. · 

4. Ingeval van niet voldoening aan één 
der in dit artikel genoemde verplichtingen · 
heeft de afdeeling effectenregistratie de be- • 
voegdheid de uitlevering van de door of ten 
name van dengene, die in gebreke is geble
ven, ingeleverde couponbladen v:an andere 
effecten voor onbepaalden tijd op te schor
ten. 

Art. 64. r. Van de als niet-aangemeld ge
registreerde effeèten, alsmede van alle ef.fec
ten ten aanzien waarvan niet is voldaan aan 
een of meer der verplichtingen, in het voor
gaande artike1 bedoeld, doet de afdeeling 
effectenregistratie opgave aan Onzen Minis
ter van Financiën. 

2. Onze Minister van Financiën is belast 
met de bekendmaking in de Nederlandsche 

.Staatscourant en op zooganige andere wijze, 
als door hem kan worden bepaald, van de 
hem ingevolge het voorgaande lid verstrekte 
opgaven. 

-~ - Door de in het voorgaande lid bedoel
de bekendmaking in de Nederlandsche 
Staatscourant verliest het desbetreffende ef
fect zijn geldigheid. 

4. Indien het betreft een binnenlandsch 
effect, is de uitgevende instelling verplicht 
ten verzoeke van de afdeeling effectenre
gistratie een duplicaat, voorzien van de nog 
niet betaalbare coupons, aan haar af te ge
ven, ter uitlevering aan dengène, die daarop 
recht heeft. · 

-~- Indien het betreft een buitenlandsch 
effect, doet Onze Minister van Financiën 
stappen, teneinde de afgifte van een dupli
caat, ter uitle'{ering als in het vorige lid be
doeld, van de buitenlandsche uitgevende in
stelling te verkriigen. 

Art. 6;;. r. Van den overgang van een op 
naam gesteld binnenlandsch effect op den 
Staat overeenkomstig artikel 62 , alsmede van 
het herstel van recht van den vroegeren. be
zitter van een zoodanig effect wordt door de 
afdeeling effectenregistratie bii aangeteekend 
schrijven aan de uitgevende instelling kennis 
gegeven. · Door deze kennisgeving werkt de 
eigendomsovergang tegenover de uitgevende 
instelling, zonder dat deze zich hiertegenover 
kan beroepen op pet ontbreken van een des
betreffende aanteek ing in het schuld- of 
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aandeelenregister of van eenige andere for
maliteit van wettelijken of statutairen aard. 

2. Het bepaalde in het vorige lid is ten 
aanzien van een zakelijk recht op zoodanig 
effect van overeenkomstige toepassing. 1 

Art. 66. Tep aanzien van een aan den 
Staat opkomend, niet volgestort aandeel is de 
Staat jegens de uitgevende instelling niet 
aansprakelijk voor het daarop nog te storten 
bedrag. Deze bepaling laat onverlet de hoof
delijke aansprakelijkheid ingevolge artikel 
3qb van het Wetboek van Koophandel van 
den tegenwoordigen bezitter en zijn rechts
voorgangers, alsmede van de rechtsopvolgers 
van den Staat. 

Art. 67. De effecten en duplicaten, op 
welker uitlevering de Staat recht heeft, wor
den afgegeven aan de afdeeling beheer. 

Titel V. 

Van beroep. 

Art. 68. x. Belanghebbenden kunnen van 
t beslissingen van de afdeeling effecten

registratie in beroep komen bij de afdeeling 
rechtspra,1k. 

2. Het beroep moet worden ingesteld: 
a. van de. beslissing tot registratie van 

een effect als niet aangemeld effect, binnen 
dertig dagen na de dagteekening van de Ne
derlandsche Staatscourant, waarin dé beslis
sing is bekendgemaakt; 

• b. van beslissingen, waarvan ingevolge 
het bepaalde bij of krachtens dit besluit bij 
aangeteekeIJ-d schrijven kennis moet worden 
gegeven, binnen èlertig dagen na dagteeke
ning van dat schrijven; 

c. van alle andere !Jeslissingen, binnen 
dertig dagen nadat belanghebbende van . dé
zelve kennis heeft gekregen of redelijkerwijs 
heeft kunnen krijgen . 

. ~. Woont de belarighebbende buiten het 
Rijk in Europa, dan worden de in het tweede 
lid genoemde termiinen van dertig dagen 
verlengd tot zestig dagen. 

4. Met instemming van de afdeeling ef
fectenregistratie kan de afdeeling recht.. 
spraak het beroep ontvankelijk · verklaren, 
ook indien de in het tweede of derde lid ge
noemde termijn mocht zijn overschreden. 

~- Het in het eerste lid bedoelde beroep 
kan uitsluitend worden ingesteld op een der 
navolgende gtonden: 

a. dat de afdeeling effectenregistratie de 
wet of een wetteliiken maatregel verkeerd 
heeft toegepast of geschonden; 

b. dat een beslissing is tot stand gekomen 
zonder het in aanmerking nemen van feiten 
of omstandigheden, die, waren zij in aanmer
king genomen, t?t een andere beslissing zou
den hebben geleid; 

c . dat de afdeeling effectfnregistratie 
haar bevoegdheid op een onredelijke, onbil
lijke of willekeurige wiize heeft uitgeoefend 
of kenneliik van haar bevoegdheden een an
der gebruik heeft gemaakt dan tot de doel
einden. waarvoor die.bevoegdheid is gegeven. 

Art. 6q. 1. Wordt door een uitspraak van 
de afdeeling rechtspraak een beslissing van 
de afdeeling effectenregistratie vernietigd, 
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dan handelt de _afdeeling effectenregistratie 
overeenkomstig die uitspraak. 

2. Strekt deze beslissing er toe, dat een 
aanvankelijk als niet-aangemeld geregis
treerd effect alsnog als ingeleverd dan wel 
als aangemeld, doch niet ingeleverd wordt 
geregistreerd, dan doet de afdeeling effecten
registratie van deze wijziging opgave aan 
Onzen Minister van Financiën. Op deze op
gave is van toepassing het bepaalde in het 
tweede lid van artikel 64. 

Titel VI. 

Bijzondere bepalingen omtrent het rechtsver
keer en aanzien van effecten. 

Art. 70. 1. Het is, behoudens door Ons of 
door de afdeeling effectenregistratie te stel
len algemeene of bijzondere uitzonderjngen, 
verboden om met betrekking tot een effect 
als bedoeld in artikel 41, zoolang over de er
kenning, het herstel van recht of den over
gang op den Staat niet is beslist, eenige han
déling te verrichten, tenzii deze bij of krach
tens het in dit besluit bepaalde is voorge
schreven of toegestaan. 

2. Voorzoover deze handelingen zijn 
rechtshandelingen, die vçrricht zijn in strijd 
met het bepaalde in het eerste lid, zijn deze 
van recntswege nietig. De nietigheid wordt 
door den rechter ambtshalve uitgesproken. 

Art. 71. x. Volgens nader door de afdee
ling effectenregistratie uit te vaardigen voor
schriften mag verkoop en daaruit voortvloei
ende levering plaats hebben van een effect, 
als bedoeld in artikel 41, waarvan het cou
ponblad of welk effect zelf ingevolge artikel 
4~ is ingeleverd, mits deze .verkoop en leve
ring geschiedt door tusschenkomst van het 
betrokken inleveringskantoor en de op
brengst wordt gestort op een geblokkeerde 
rekening bij dit inleveringskantoor of door 
deszelfs tusschenkomst bij eenig ander inle
veringskantoor. Over het tegoed op een zoo
danige rekening mag. zoolang over de er.,

kenning van het recht van den tegenwoor
digen bezitter op het verkochte stuk niet is 
beslist, niet worden beschikt dan met alge
meene of bijzondere toestemming van de af
deeling effectenregistratie, die aan deze toe
stemming voorwaarden kan verbinden; een 
beschikking ten laste van de rekening, welke 
niet overeenkomstig het voorafgaande is ge
schied, is van rechtswege nietig. 

2. Het iq het vo.rige lid bepllalde is van 
overeenkomstige toepassing op de effecten, 
welke krachtens een met toesteinming van 
de afdeeling effectenregistratie verrichte be
taling uit de bij de inleveringskantoren ge
blokkeerde rekeningen worden verkregen. 

~- Indien na een verkoop, als in het eerste 
lid bedoeld, de tegenwoordige bezitter niet 
als eigenaar van het effect wordt erkend, 
verkriigt de Staat of de in ziin recht herstelde 
vroegere bezitter een aanspraak jegens den 
tegenwoordigen bezitter tot levering van een 
ander geliiksoortig en P-elijkwaardig effect, of 
b;; gebreke daarvan, tot schadevergoeding 
ten bedrage van de waarde van het effect ten 
tijde van de beslissing omtrent niet-erken-
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ning. Een overeenkomstige aanspraak komt 
toe aan den erkenden of in zijn recht her

. stelden zakelijk gerechtigde of aan den Staat, 
op wien het zakelijk recht is overgegaan. De 
rangorde van deze aanspraken op schade
vergoeding wordt door de onderlinge rechts
verhouding bepaald. 

4. Deze aanspraken gelden als bevoer-· 
rechte schulden op de geblokkeerde op
breng!rt van het effect, onderscheidenlijk op 
de hier door den tegenwoordigen bezitter in 
de plaats verkregen andere waarden en, voor
zoover deze opbrengst of waarden ontoerei
kend zijn, mede op de overige door dezen in
geleverde effecten of de opbrengst daarvan. 

5. Het voorrecht op de geblokkeerde op
brengst van het effect en op de daarvoor in 
de plaats gekomen waarden heeft voorrang 
boven alle andere voorrechten, met uitzon
dering van die, genoemd 1in artikel n85, x0

• 

en artikel nQ.~, x O • van het Burgerlijk Wet
boek. 

6. Het voorrecht op de overige door den 
tegenwoordigen bezitter ingeleverde effecten 
of de opbrengst daarvan' volgt in rang on
middellijk op het voorrecht, bedoeld in het 
vorige lid. 

7, Door Ons of door de afdeeling effec
tenregistratie kunnen nadere vo,orschriften 
worden vastgesteld omtrent de wijze waarop 
de aanspraken. bedoeld in het derde lid, kun
nen worden geldend · gemaakt. 

8. Bij de voorschriften, bedoeld in het 
eerste lid, kan de bevoegdheid tot verkoop 
en levering afhankelijk worden gesteld van 
de voorwaarde, dat een derde de nakoming 
van de verplichtingen, den tegenwoordigen 
bezitter in het' derde lid opgelegd, waarborgt. 
De derde, die deze verolichtingen waarborgt, 
is met den tegenwoordigen bezitter hoofdelijk 
tot .nakoming daarvan gehouden. 

Art. 12. x. Met uitzondering van het 
stemrecht kunnen de rechten uit de op grond 
van artikel 4, ingeleverde effecten, zoolang 
over de erkenning van of het herstel in deze 
rechten niet is beslist. uitsluitend worden 
uitgeoefend door tusschenkomst van het in
leveringskantoor. Voor zoover ·voor de uit
oefening van het stemrecht overlegging van 
het ingeleverde colmonblad of effect ver
eischt is, kan in afwijking van desbetreffende 
beoalingen in statuten worden volstaan me 
overlegging van den mantel, onderscheiden
lijk van een verklaring van het inleverings
kantoor, waarbij het effect is ingeleverd. 

2 . De inleveringskantoren beheeren na
mens de afdeeling effectenregistratie en met 
inachtneming van door deze te stellen voor
sch,iften de in het voorgaande lid bedoelde 
effecten. ten behoeve van degenen. die daarop 
uiteindeliik gerechtigd zullen blijken te -zijn. 
Met inachtneming van voormelde voorschriL 
ten ziin de inleveringskantoren echter be
voegd de oobrengst van vervallen of betaal
baargestelde couoons aan de tegenwoordige 
bezitters uit te keeren. De opbrengst van 
eventueele lossingen blijft daarentegen ge
blokkeerd oo denzelfden voet als die ingeval 

1 van verkoop volgens het in het eerste lid van 
artikel 71 bepaalde;- dat artikel vindt overi-
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gens overeenkomstige toepassing. 

;1. Het eerste en het tweede lid zijn niet 
toepasselijk op effecten, die ingevolge artikel 
7f zijn verkocht. . 

Art. 7.,. Zakelijke rechten, daaronder be_ 
grepen het recht van retentie en dat van 
reclame, gaan niet teniet door het brengen 
van het effect waarop deze rechten rusten in 
de macht van de afdeeling effectenregistratie 
overeenkomstig dit besluit. 

Art. 74. Zakelijke rechten, daaronder be
grepen het recht van retentie en dat van 
reclame, gaan niet teniet door afgifte van het 
effect, waarop zij zijn gevestigd, aan de af
deeling beheer ingevolge het bepaalde in ar
tikel 67, doch kunnen slechts worden uitge
oefend met inachtneming van het bepaalde 
in het Besluit Vijandelijk Vermogen. 

Art. 75. x. Een aanhangig rechtsgeding 
met betrekking tot den eigendom of het bezit 
van, of een zakelijk recht op een effect als 
bedoeld in artikel 4x wordt geschorst, ,totdat 
over de erkenning van of het herstel in dat 
recht onherroepelijk is beslist, tenzij de af
deeling effectenregistratie verlof tot voort
zetting verleent. 

2. Hangende de beslissing vindt executie 
van zoodanig effect niet plaats; reeds aange
vangen executies worden geschorst. De af
deeling effectenregistratie is echter bev,oegd, 
verlof tot executie of tot voortzetting van. 
executie te verleenen. 

Art. 76. x. Met betrekking \ tot den 
eigendom of het bezit van, of een zakelijk 
Jrecht op- een effect als bedoeld in artikel 4x 
wordt, zoolang over de erkenning van of het 
herstel in dat recht niet onherroepelijk is be
slist, geen rechtsgedl'hg aangevangen dan 
met toestemming van de afdeeling effecten
registratie. 

2. Op het effect of het zakelijk recht kan 
een conservatoir beslag worden gelegd; ech
ter kan behoudens toestemming van de af
deeling effectenregistratie geen dagvaarding 
fot van waarde verklaring van een zoodanig 
beslag worden uitgebracht, zoolang over den 
eigendom of het zakelijk recht op het effect 
niet onherroepelijk is beslist. 

Art. 77. x. Voor zoover het uitoefenen 
van rechten, het instellen van rechtsvorde
ringen, het leggen van beslagen en het ne
men van maatregelen van executie met be
trekking tot effecten of zakeliike rechten op 
effecten gebonden is aan tepnijnen, waarvan 
de inachtneming tengevolge van het bepaalde 
in dit besluit onmogelijk is, worden deze ter

. mijnen geschorst gedurende den tijd, dat deze 
onmogeliikheid bestaat. 

2. Nadat de beslissing met betrekking tot 
den eigendom of de zakelijke rechten op ·een 
effect onherroeoelijk is geworden, kunnen de 
rechtsvorderingen, de executie of de besla
gen, bedoeld in artikel 76, worden vervolgd 
met inachtneming van de rechtsgevolgen der 
beslissing omtrent de erkenning of het her-
stel. · 

.,. De termijn, binnen welken het; beslag
moet worden vervolgd, neemt een aanvang
op het oogenblik, waarop veertien dagen zijn 
verloopen, nadat de beslaglegger van het on-
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herroepelijk worden van de beslissing bericht 
heeft pntvangen. 

Art. 78. De afdeeling effectenregistratie 
is bevoegd aan dengene, die eenig recht op 
een effect als bedoeld in artikel 41 beweert, 
op diens verzoek mede te deelen : 

a. door w,en het effect is aangemeld; 
b. bij welk inleveringskantoor inlevering, 

heeft plaats gevonden; 
c. of ten aanzien van het effect erken

ning of herstel van recht is verleend en , zoo 
ja, den naam en het adres van den erkende, 
onderscheidenlijk van den in zijn recht her
stelde; 

d. aan wien het effect is uitgeleverd; 
en andere feiten met betrekking tot het 

effect te onthullen, waarvan de wetenschap 
voor het geldend maken der beweerde rech
ten redelijkerwijs van belang kan worden 
geacht. 

Art. 79. r. Indien en voorzoover zulks 
naar het oordeel der afdeeling effectenregi
stratie noodig is voor de uitvoering van dit 
besluit, zullen de uitgevende instellingen van 
binnenlandsche effecten, welke zijn be
lichaamd in papier op naam of aan toonder, 
overgaan tot uitgifte van nieuwe , coupon
bladen of geheele effecten ter vervanging der 
oude tot het nominale bedrag der uitgegeven 
en nift door aflossing of op andere wettige 
wijze ingetrokken effecten. . 

2. De afdeeling effectenregistratie kan 
voorschriften geven, die bij den aanmaak der 
couponbladen of effecten in acht moeten 
worden genomen. 

."I• De aldus nieuw uitgegeven couponbla
den of effecten worden afgegeven: 

a. ingeval zij strekken ter geheele of ge
.deeltelijke vervanging van effecten, welke 
zijn voorzien van de in artikel 50 genoemde 
verklaring, aan dengene, die daarop recht 
heeft; 

b. ingeval zij strekken ter geheele of ge
deeltelijke vervanging van als ingeleverd of 
als aangemeld doch niet ingeleverd geregi
streerde effecten, welke nog niet zijn voor
zien van de in artikel ~o genoemde verkla
ring, aan de inleveringskantoren tegen af
gifte van de oorspronkelijke couponbladen of 
effecten; 

c. ingeval zij strekken ter geheele of ge
deeltelijke vervanging va,n als niet-aange
meld geregistreerde effecten, aan de afdee
ling effectenregistratie ter uitlevering aan 
den rechthebbende. 

4. Behoudens door Onzen Minister van 
Financiën te stellen uitzonderingen worden 
de kosten van de uitgifte van nieuwe éoupon
bladen, onderscheidenliik geheele effecten 
gedragen door de uitgevende instellingen. 
Deze kosten worden tot.een door Onzen._Mi
nister van Financiën te bepalen maximum 
aan de uitgevende instellingen door den Staat 
vergoed. 

5. Door Onzen Minister van Financiën 
wordt van iedere uitgifte van nieuwe coupon
bladen of effecten ingevolge het bepaalde in 
het eerste lid mededeeling gedaan in de Ne
derlandsche Staatscourant en op zoodanige 
andere wijze als door hem kan worden be-
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paald. Te rekenen van een in deze mededee
ling te bepalen <1,lg verliezen de couponbla
den of effecten, ter vervanging waarvan de 
nieuwe couponbladen of effecten worden uit.. 
gegeven, hun geldigheid, behoudens wat be
treft het recht op afgifte van nieuwe cou
ponbladen of effecten tegen inlevering van 
de overeenkomstige oude. 

Art. 80. De afdeeling effectenregistratie 
kan voorschriften stellen omtrent de betaling 
op coupons, die dienen te worden inachtge
nomen, ook ten aanzien van effecten, waar
omtrent reeds onherroepelijk is beslist . .ue
taling zonder inachtneming dezer voorschrif
ten, voor zoover zij in de Nederlandsche 
Staatscourant zijn bekend gemaakt: bevrijdt · 
de uit~vende instelling slechts, indien komt 
vast te staan, dat degene, die betaling vraagt, 
de coupon zelf heeft aangeboden. 

Titel VII. 

Van verlate aangiften ter, régistratie. 

Art. 8r. H ii, die, hetzij als tegenwoordige 
hetzij als vroegere bezitter van, dan wel als 
zakelijk gerechtigde tot een effect als be
doeld in artikel 41 meent' gerechtigd te zijn 
tot erkenning of herstel van recht, doch door 
omstandigheden van zijn wil onafhankelijk 
bij de registratie redelijkerwijs niet is kun
nen opkomen, kan tot een door Ons te be
palen tijdstip bij de afdeeling effectenregi
stratie een verzoèk indienen om alsnog er= 
kenning, onderscheidenlijk herstel van recht 
te verkrijgen. 

Art. 82. Indien in het geval, bedoeld in 
artikel 81, ten aanzien van het effect nog 
geen beslissing is f!;enomen omtrent erken
ning of herstel van recht en evenmin het ef
fect als niet-aangemeld is geregistreerd, zal 
de afdeeling effectenregistratie ten behoeve 
van den vprzoeker de reeds verloopen ter
mijnen verlengen err vinden overigens de be
palingen der voorgaande titels toepassing. 

Art. 83. r. Indien, in het geval, bedoeld 
in artikel 81, reeds een beslissing is genome n 
omtrent erkenning of herstel van recht, 
wordt het verzoek niet-ontvankelijk ver
klaard, behoudens wanneer degene, wiens 
recht is erkend of die in ziin recht is hersteld, 
te tijde van de beslissing de aanspraak van 
den verzoeker kende of had hooren te ken
nen. 

2. Indien het verzoek ontvankelijk wordt 
verklaard, zal de afdeeling effectenregistra'tie 
de aanspraken beoordeelen volgens de in 
Titel III gestelde regelen; leidt deze beoor
deeling tot een beslissing, welke met. de eer
dere beslissing in striid is, dan wordt de eer
der genomen beslissing vernietigd, doch deze 
vernietiging kan geen inbreuk maken op ver
kregen rechten van derden. 

3. Artikel sg is van toepassing. Indien 
tengevolge van het bepaalde in het slot van 
het tweede lid aan den rechthc;;bbende het 
effect niet kan worden uitgeleverd, of hem in 
ander opzicht niet volledig herstel van recht 
kan worden verleend. dan is ook degene, die 
bij de vernietigde beslissing ten onrechte als 
eigenaar of zakeliik gerechtigde was erkend, 



273 

onderscheidenlijk in den eigendom of het 
zakelijk recht was hersteld, op gelijke wijze 
tot voldoening der schade gehouden. 

Art. 83bis. I. Indien, in het geval, be
doeld in artikel 8I, het effect reeds als niet
aangemeld is geregistreerd, wordt het ver-, 
zoek behande d overeenkomstig de bepalin
gen der voorgaande titels. De afdeeling ef
fectenregistratie geeft daarvan onverwijld 
kennis aan de afdeeling beheer. 

2. Indien de behandeling leidt tot de be
slissing, dat de verzoeker wordt erkend of in 
zijn recht hersteld, dan blijft niettemin het 
als niet-aangemeld geregistreerde e(fect on
geldig, doch zal de verzoeker van den Staat 
uitlevering verkrijgen hetzij van het aan de
zen afgegeven duplicaat, voor zoover daar
over niet reeds vóór de ontvangst van het in 
het eerste lid bedoelde bericht is -beschikt, 
hetzij, na zoodanige beschikking, van de op-
brengst". 1 

Artikel III. 
Art. u4, eerste lid, van het Besluit herstel 

rechtsverkeer wordt gelezen: 
- ,,I. De afdeeling rechtspraak van den • 

Raad is belast met de beslissing van de ge
schillen, voortvloeiende uit het bepaalde in 
hoofdstuk III, voor zoover deze taak niet 
uitdrukkelijk aan een andere afdeeling is op
gedragen, en met de behandeling van het 
hooger beroep van beslissingen van andere 
afdeelingen van den Raad, als bedoeld in 
artikel I8, vijfde lid.". 

Artikel IV. 
Artikel I51 van het Besluit herstel rechts

verkeer wordt gelezen: 
.,Art. I53• I. Hij qie opzettelijk een ver

bod overtreedt of nit!t voldoet aan eenige 
verplichting, gesteld bij de artikelen n, eer
ste of vierde lid, I2, eerste lid, 42, eerste of 
derde lid, 44, eerste, tweede, derde of vierde 
lid, 46, 47, eerste lid, 48, 63, eerste, tweede 
of derde lid, 64, vierde lid, 70, eerste lid, 7I, 
eerste of tweede lid, 72, tweede lid, 92 of no, 
derde lid, van dit besluit, dan wel door han
delen of nalaten opzettelijk bewerkt of op
zettelijk medebewerkt, dat zoodanig verbod 
wordt overtreden of aan zoodanige verplich
ting niet wordt voldaan, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of 
geldboete van ten hoogste vijftigduizend 
gulden. 

2. Hij, aan wiens schuld het te wijten is, 
dat een verbod w9rdt overtreden of niet 
wordt voldaan aan eenige verplichting, ge
steld bij de artikelen n, eerste of vierde lid, 
I 2, eerste lid, 42, eerste of derde lid, 44, eer
ste, tweede, derde of vierde lid, 46, 47, eerste 
lid, 48, 63, eerste, tweede of derde lid, 64, 
vierde lid, 70, eerste lid, 7I, eerste of tweede 
lid, 72, tweede lid, q2 of no, derde lid, van 
dit besluit, wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste zes maanden of geldboete van 
ten hoogste tienduizend gulden.". 

Artikel V. 
In artikel 4 van het Besluit herstel rechts.-

verkeer wordt: \ 
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a: in het derde lid onder V na "rechts
personen", de punt vervangen door een 
kommapunt; 

b. aan het derde lid toegevoegd: 
,,Vl. de afdeeling onroerende goederen. 
De afdeeling beheer, de afdeeling voorzie_ 

ningen voor afwezigen en de afdeeling voor
zieningen voor rechtspersonen kunnen wor
den samengevoegd tot één afdeeling, welke 
met de taak van deze drie afdeelingen belast 
is."; · 

\ c. na den tweeden zin van het zevende 
lid ingelascht: 

"Wij kunnen plaatsvervangende leden van 
de afdeeling rechtspraak benoemen; het be
paalde in den vorigen zin is op hen van toe
passing."; 

d. het achtste lid gelezen: 
.,8. De · Raad heeft een dagelijksch be

stuur, bestaande uit den voorzitter van den 
Ràad en de voorzitters van de afdeelingen. 
De secretaris van den Raad is secretaris van 
het dagelijksch bestuur. De uitvoering van de 
taak van den Raad geschiedt, voor zoover zij 
niet aan een der afdeelingen is opgedragen, 
door het dagelijksch bestuur, hetwelk ook de 
werkwijze en de organisatie van den Raad 
regelt met inachtneming van de bepalingen 
van dit besluit.Het dagelijksch bestuur waakt 
voor de handhaving van de eenheid van 
's Raads beleid. De afdeelingen van den 
Raad, behoudens de afdeeling rechtspraak, 
zijn gehouden de aanwijzingen van het da
gelijksch bestuur in acht te nemen."; 

e. het negende lid gelezen: 
.,9. Wij bepalen, in welke afdeeling of af

deelingen de leden van den' Raad als lid of 
plaatsvervangend lid zitting zullen nemen 
en wie als voorzitter of plaatsvervangend 
voorzitter der afdeelingen zullen_ optreden.". 

Artikel VI. 

I. In artikel I7, eerste lid, van het Be
sluit herstel rechtsverkeer wordt na "verbin
den" toegevoegd: .,en daaraan terugwerk~nde 
kracht te verleenen". 

2. Aan het eerste lid van artikel I8 wordt 
toegevoegd: .,Zij worden alom in het Ko
ninkrijk als een rechterlijk vonnis ten uitvoer 
gelegd, ook do9r over- of inschrijving van liet 
besluit of een uittreksel in openbare registers. 
De grossen, die ten uitvoer worden gelegd, 
moeten aan het hoofd voeren de woorden: 
,.In naam der Koningin.". 

3. Het tweede lid van het artikel wordt 
gelezen: 

"2. Het in het eerste lid bepaalde geldt 
eveneens voor de besluiten van een lichaam, 
dat ingevolge een op grond van artikel I64 
uitgevaardigde regeling met de uitvoering 
van die regeling of van dit besluit in een 
overzeesch gebiedsdeel is belast.". 

4. In het derde lid worden de woorden 
,,het vorige lid" vervangen door: ,,de vooraf
gaande leden" en wordt na: .,de Raad" inge
lascht: .,of het lichaam". 

5. In artikel IQ worden het tweede en 
derde lid vernummerd tot derde en vierde 
lid, terwijl in den aanhef van het eerstge-

18 
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noemde lid "Deze" wordt vervangen . door: 
,,De". Ingelascht wordt een tweede lid, lui-
dende: ' 

,,2. De presidenten der arrondissements
rechtbanken zijn onbevoegd in kórt,geding 
voorzieningen bij voorraad te treffen, welke 
maatregelen inhouden, die behooren tot de 
bevoegdheid van den Raad.". 

6. Aan artikel rg wordt toegevoegd: 
"5. Indien de Raad zich onbevoegd heeft 

verklaard, is de gewone rechter bevoegd van 
de zaak kennis te nemen.". 

Artikel VII. 
1. Artikel 20 -van het Besluit herstel 

rechtsverkeer wordt gelezen: 
,,Art. 20. Voor de toepassing van de be

palingen van dit hoofdstuk wordt onder "ei
genaar" mede begrepen de gewezen eigenaar, 
en onder "ingezetene" de gewezen ingeze
tene.". 

2. In artikel 21 worden de woorden "bin
nen 6 maanden na . . . . . . ." tot en met 
het slot vervangen door: ,,vóór 1 September 
1946, hetzij ook na afloop van dezen termijn 
ambtshalve.". 

3. Artikel 27, vijfde lid, wordt gelezen: 
"5. Indien de eigenaar, wiens zaak of 

recht ingevolge het bepaalde in het eerste of 
tweede lid wordt teruggegeven, bij of tenge
volge van een rechtshandeling, waardoor of 
tengevolge waarvan het bezit voor hem was 
verloren gegaan, eenige tegenprestatie heeft 
ontvangen, kan de Raad bepalen, dat de te
ruggave geschiedt onder de voorwaarde, dat 
de eigenaar aan den Staat of aan dengene, 
van wien hij haar heeft ontvangen, deze te
genprestatie of een door den Raad te be
groeten bedrag ter waarde van ten hoogste 
deze tegenprestatie heeft voldaan.". 

Artikel VIII. 
r. In artikel 87, eerste lid, van het Be

'sluit herstel rechtsverkeer wordt na "Wet
boek" toegevoegd: ,,ten opzichte van een 
afwezige als omschreven in artikel 84". 

2. In artikel go, eerste lid, wordt het on
der d bepaalde gelezen: ,,d. is een vijande
lijk onderdaan in den zin van het Besluit 
Vijandelijk Vermogen of een persoon, ge
noemd in artikel 6, eerste lid, onder a, van 
dat besluit.", en vervalt het onder e be
paalde. 

3. In het derde lid van artikel go worden 
de woorden: ,,het tweede en het derde' lid 
van artikel 8g" vervangen door "het tweede 
lid van artikel 80 en het tweede en.het derde 
lid van artikel Q~. 

4. In artikel g1, eerste lid, worden de 
woorden: ,,slechts door een besluit van den 
Raad" vervangen door: ,,wanneer de Raad 
zulks hetzij in het algemeen, hetzij in een bij
zonder geval bepaalt". 

5. In artikei 91, tweede lid, worden de 
woorden "naar goeddunken" vervangen door: 
,,indien daartoe naar 's Raads oordeel aan
leiding bestaat". 

6. In artikel 93 worden de woorden: ,,en 
aan curatoren in een faillissement ten op
zichte van gefailleerden" vervangen door: 
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,, , aan curatoren en provisioneele bewind
voerders over onbekwamen ten opzichte van 
deze personen, aan curatoren in een faillisse
ment ten opzichte van gefailleerden en 
aan bewindvoerders in geval van surséance 
van betaling ten opzichte van hen, . aan wie 
surséance is verleend". 

Artikel IX. 
1. In artikel Q5 van het Besluit herstel 

rechtsverkeer wordt het onder d bepaalde ge- , 
lezen: ,,d. een vijandelijk onderdaan is in den 
zin van het Besluit Vijandelijk Vermogen of 
een persoon, genoemd in artikel 6, eerste 1id, 
onder a, van dat besluit, ", en vervalt het 
onder e bepaalde. 

2. In artikel 98, eerste lid, worden de 
woorden: ,,slechts door een desbetreffend be
sluit van den Raad . . . " tot en met het slot 
vervangen door: ,,niet, zoolang de Raad niet 
in het algemeen of in een bijzonder geval 
hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing der 
schorsing besluit.". 

-~- In artikel g8 wordt het in het tweede 
-lid onder a bepaalde gelezen: ,,a. in het ge-
val, in artikel 95 ·onder d genoemd, zoodra 
hem is gebleken, dat de betrokkene niet meer 
is een vijandelijk onderdaan in den zin van 
he+ Besluit Vijandelijk Vermogen of een 
persoon, genoemd in artikel 6, eerste lid, on
der a, van dat besluit. zulks tenzij een be
lang van het Koninkrijk zich tegen het op-
heffen van de schorsing verzet;". , 

4. In artikel Q8. tweede lid, worden de 
woorden "naar goeddunken" vervang/n door: 
,,indien daartoe naar 's Raads oordeel aan
leiding bestaat". 

.'i• Aan artikel roo wordt toegevoegd: 
,,4. Het bestuur, aanwezig in het gebieds

deel, waar de rechtspersoon op 9 Mei 1940 
was gevestigd, is bevoegd tot een wijziging 
van de akte van oprichting, als bedoeld in de 
wet van 26 April rQ40, Staatsblad No. 200.". 

6. Aan het derde lid van artikel 103 wordt 
toegevoegd: 

"De Raad is bevoegd de rechtsgevolgen 
van zoodanige splitsing of samenvoeging te 
regelen. zoowel ten aanzien van de betrokken 
rechtspersoon als ten aanzien van derden.". 

7. Aan het slot van het eerste lid van 
artikel 104 wordt toegevoegd: ., , behoudens 
het bepaalde in Hoofdstuk III". 

8. Het tweede lid van artikel zo6 wordt 
gelezen: 

.,2 . Bii het ongedaan maken van de op
heffing. het in liquidatie treden, · de split
sing · of de samenvoeging regelt de Raad te
vens voor zoover noodig de rechtsg_evolgen 
daarvan, zoowel tusschen de betrokken par
tijen als tegenover derden.". 

Artikel X. 
In het Besluit herstel rechtsverkeer wordt 

na artikel n3 ingelascht: 

.,HOOFDSTUK VIIA. 

Van de afdeelin~ onroerende goederen.' 
Art. u:ia. r. Geschillen ten aanzien van 

onroerende zaken, voprtvloeiende uit het be-

• 
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paalde in Hoofdstuk III, worden ter kennis 
gebracht van de afdeeling onroerende goede
ren van den Raad. Een verzoekschrift, als 
bedoeld in artikel 122, kan niet worden in
gediend, alvorens artikel 113c toepassing 
heeft gevonden. • 

2. De afdeeling onroerende goederen on
derzoekt de geschillen, die aldus aan haar 
worden voorgelegd, en gaat ook ambtshalve 
zooveel mogelijk na, in hoeverre de voor
schriften van hoofdstuk III toepassing kun
nen vinden ten aanzien van handelingen, 
waaromtrent na 9 Mei 1940 een overschrij
ving of inschrijving in de openbare registers, 
bedoeld in artikel 671 en artikel 1224 van 
het Burgerlijk Wetboek, is geschied. 

Art. 113b. 1. De afdeeling onroerende 
goederen beproeft zooveel mogelijk een min
nelijke regeling ter uitvoering van hoofdstuk 
III tusschen de belanghebbenden. bij een ge
schil, waaromtrent haar een kennisgeving 
heeft bereikt, of bij een onroerende zaak, met 
betrekking tot welke zij rechtsherstel noodig 
acht, tot stand te brengen, of wel zij bekrach
tigt een zoodanige door alle belanghebbenden 
aan haar voorgelegde regeling. Verschijnt e'èn 
belanghebende niet, zoo verzoekt de afdee
ling aan de afdeeling voorzieningen voor af 
wezigen, een bewindvoerder voor hem te be
noemen, of benoemt zij een onzijdigen per
soon, teneinde als bewindvoerder op den 
voet van de artikelen 519-522 van het.Bur
gerlijk Wetboek den weigerachtige te verte
genwoordigen en hetgeen hij ontvangt te be
heeren. 

2. Een minnelijke regeling, tot stand ge
bracht of bekrachtigd ingevolge het vorige 
lid, heeft dezelfde kracht als een besluit van 
den Raad. De afdeeling onroerende goederen 
doet haar onverwijld over- of inschrijven in 
de openbare registers, bedoeld in artikel 671 
en in artikel 1224 van het Burgerlijk Wet-
boek. · 

Art. II3c. 1. Indien bij het beproeven 
der minnelijke regeling zwarigheden ont
staan, maakt de afdeeling onroerende goede
ren daarvan een proces-verbaal op, behel
zende de beweringen van partijen, daaronder 
voor zooveel noodig begrepen den Staat, en 
brengt zij een afschrift van hetzelve ter grif
fie van de afdeeling rechtspraak van den 
Raad. Zij kan daarbij een voorstel yoor een 
beslissing der zwarigheden voegen. 

2. De afdeeling rechtspraak beslist het 
geschil overeenkomstig het volgende hoofd
stuk. 

Art. IIJd. De voorzitter van de afdee
ling onroerende goederen of degene, die hem 
vervangt, is bevoegd een onmiddellijke voor
ziening bij voorraad te geven in een aange
legenheid, waarin artikel II3c toepassing · 
heeft gevonden of kan vinden, indien de 
voorzienvig uit hoofde van onverwijlden 
spoed is vereischt en een desbetreffend ver
zoek schrifteliik tot hem is gericht of par
tijen vrijwillig voor hem zijn verschenen. 
Tegen deze voorziening kan dadelijk binnen 
een week beroep worden ingesteld bij de af
deeling rechtspraak. Artikel 150c is van over
eenkomstige toepassing.". 
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Artikel XI. 
In het Besluit herstel rechtsverkeer wordt 

na artikel 150 ingelascht: 

,,TITEL IV. 

Van vporzieningen bij voorraad in 
kort geding. 

Art. 150a. 1. De voorzitter der afdeeling 
rechtspràalè, de vóorzitter van een der k~
mers, bedoeld in artikel II6, of degene, die 
een van hen vervangt, is bevoegd in zaken, 
welke de werkzaamheid van den Raad be
treffen en waarin uit hoofde van onverwijl
den spoed een onmiddellijke voorziening bij 
voorraad wordt vereischt, op een desbetref
fend tot 'hem gericht schriftelijk verzoek, 
deze te treffen. ' 

2. Gelijke be~oegdheid bestaat bij vrij
willige verschijning van partijen. 

3. Het verzoek is, indien het tevens oi, 
grond van artikel II3d zou kunnen worden 
gedaan, niettemin ontvankelijk. 

Art. 150b. 1. Het lid der afdeeling, dat 
ingevolge het vorige artike';l op een verzoek 
moet beslissen, regelt den rechtsgang naar 
eigen goedvinden. 

2. De beschikking, waarbij de voorzie
ning bij voorraad wordt getroffen, kan wor
den uitvoerbaar verklaard bij voorraad, met 
of zonder zekerheidstelling, en op de minuut. 

Art. 150c. Hooger beroe_p op de afdeeling 
kan dadelijk binnen een week worden ·inge
steld bij een verzoekschrift, waarvan de be
handeling door den voorzitter onverwijld 
naar een der kamers wordt verwezen. Op den 
rechtsgang is het eerste lid van het vorige 
artikel van toepassing.". 

Artikel XII. 
1. In artikel 161 van het Besluit herstel 

rechtsverkeer wordt het vijfde lid gewijzigd 
als volgt: -

a . de woorden ,, , in Surinam.e en in Cu-
raçao in" worden vervangen door: ,,in"; .. 

b. de woorden: ,,dan: 
a. in het Rijk in Europa:" 

worden vervangen door: ,,dan"; 
c. de woorden: ,, ; 
b. in Suriname .. . " tot en met het slot 

worden vervangen door een punt. 
cz. Artikel 164 wordt gelezen: 
"Art. 164. Dit besluit is mede verbindend 

voor Nederlandsch-Indië, Suriname en Cu
raçao, met dien verstande evenwel, dat, voor 
zoover het betreft onderwerpen, welke in het 
bijzonder tot de rechtssfeer van een der over
zeesche gebiedsdeelen behooren, de wetge
vende lichamen van het betrokken gebieds
deel bevoegd zijn, regelingen te treffen en 
organen in te stellen, zoo noodig in afwijking 
van dit besluit.". 

Artikel XIII. 
In artikel II van het Besluit Vijandelijk 

Vermogen wordt vóór de woorden "Het be
heer" geplaatst: ,,1.". Aan het artikel wordt 
toegevoegp: 

"2. Tot denandelingen, in het vorige lid 
onder c bedoeld, is het Beheersinstituut ook 
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bevoegd, indien deze handelingen niet door 
het belang van het onder beheer gestelde ver
mogen of deszelfs schuldeischers, doch door 
het algemeen belang of door de juiste ver
houdingen in een bepaalden tak van bedrijf 
of beroep worden gevorderd, met dien ver. 
stande, dat: 

a. voor het vervreemden of bezwaren van 
vermogensbestanddeelen van een persoon, 
·genoemd in artikel 6, eerste lid, de toestem
ming is vereischt van den Procureur-Fiscaal 
bij het Bij zonder Gerechtshof; 

b . voor het vervreemden, bezwaren of li
tJ.uideeren van eeh bedrij f de toestemming is 
vereischt van Onzen Minister van Handel en 
Nijverheid. 

3. Het Beheersinstituut regelt het beheer 
en de belegging der door het vereffenen of 
anderszins opgekomen gelden. 

4. Van de heschikkingen, handelingen, 
besluiten en beslissingen vQ1l het Beheers
instituut aangaande het beheer overeen
komstig dit artikel staat geen hooger beroep 
open op de afdeeling rechtspraak; daartègen 
kan beroep worden ingesteld bij den voorzit
ter van den Raad voor het Rechtsherstel. Dit 
beroep scnorst de tenuitvoerlegging van het 
besluit niet. De voorzitter regelt den rechts
gang naar eigen goedvinden en beslist zoo 
spoedig mogelijk.". 

Artikel XIV. 

x. In artikel 15, tweede lid, van het Be
sluit Vijandelijk Vermogen wordt in plaats 
van: ,,een maand" gelezen: ,,drie maanden". 

2. In artikel 25 worden de woorden "bin
nen drie maanden, nadat hij kennis heeft ge
kregen of redelijkerwijs heeft behooren te 
krijgen van het bestaan zijner rechten en 
aanspraken,", en in artikel 26 worden de 
woorden "binnen drie maanden nadat hij 
kennis heeft gekregen of redelijkerwijs heeft 
behooren te krijgen van het bestaan zijner 
rechten," telkens vervangen door: ,,vóór 1 

Januari 1946". 
3. In artikel 27 vervallen de woorden "op 

grond van uitzpnderlijke omstandigheden". 
4. In artikel 28 wordt vóór de woorden 

,,Het Beheersinstituut geeft'' geplaatst: ,,1.". 
Aan het artikel wordt toegevoegd: 

"2. Ook zonder toepassing van het vorige 
lid kan een vordering door het Beheersinsti
tuut voorloopig of definitief worden erkend, 
mits aannemelijk is, dat de medeschuld
eischers daardoor niet worden benadeeld.". 

5. In artikel :io van voormeld besluit 
wordt in plaats van: ,,een maand" gelezen: 
,,drie maanden". 

6. Het derde lid van artikel 33 van het 
Besluit Vijandelijk Vermogen wordt gelezen: 

"3. De dagelijksche leiding der zaken is 
opgedragen aan een directie, bestaande uit 
een of meer directeuren. De directeuren kun
nen door den vo~rzitter van de afdeeling be
heer gemachtigd worden, hetzij gezamenlijk, 
hetzij ieder afzonderlijk, het Beheersinstituut 
in en buiten rechte te vertegenwoordigen. De 
directie kan worden ter zijde gestaan door 
een of meer onder-directeuren, die een di-
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recteur bij afwezigheid, belet of ontstentenis 
vervangen.". 

7. In voormeld artikel 33 wordt: 
a . in het vierde lid in plaats -van: ,,De 

directeur" gelezen: ,,De directie"; 
b. in het zesde lid in plaats van: ,,De di

recteur en de onderdirecteur" gelezen: ,,De 
directeuren en de onderdirecteuren". 

8. In artikel :is, eerste lid, van · het Be
sluit Vijandelijk Vermogen wordt in plaats 
van "van handelszaken en bedrijven" gele
zen: ,,van vermogens of van handelszaken, 
bedrijven of andere vermogensbestanddee
len", en wordt in plaats van "de handelsza
ken en bedrijven" gelezen: ,,de vermogens of 
de handelszaken, bedrijven of ve~mogensbe-
standdeelen". · 

9. In artikel 41, eerste lid, van het Be
sluit Vijandelijk Vermogen wordt na ,.be
doelde verplichtingen" ingelascht: ,,of in het 
betalen der in artikel 35, tweede lid, bedoel
de kosten". 

10. In àrtikel 45, eerste lid, van het Be
sluit Vijandelijk Vermogen wordt onder a in 
plaats van "de directeur, de onderdirecteur" 
gelezen: ,,de directeuren, de._ onderdirecteu
ren". 

Artikel XV. 
In artikel go, eerste lid, onder b, en in. ar

tikel 95, onder b, van het Besluit herstel 
rechtsverkeer en in artikc!l 6, eerste lid, on
der b, van het Besluit Vijandelijk Vermogen 
wordt na "beroofd" ingelascht:,, , waaronder 
te begrijpen het geval, dat een bevel, als be
doeld in artikel 15, tweede lid, van het Be
sluit op den bijzonderen staat van beleg, is 
gegeven". 

Artikel XVI. 
1. De opbrengst van effect n, verkocht of 

afgelost krachtens een door d afdeeling ef
fectenregistratie van den Raad voor het 
Rechtsherstel vóór den aanvang van den ter
mijn, bedoeld in artikel 42 van het Besluit 
herstel rechtsverkeer, verleende toestem
ming, welke opbrengst ingevolge een bij deze 
toestemming gestelde voorwaarde op een ge
blokkeerde rekening is gestort, wordt geacht 
overeenkomstig artikel 71 van dat besluit op 
een .geblokkeerde rekening bij een inleve
ringskantoor te zijn gestort. 

2. Is de geblokkeerde rekening niet bij 
een inleveringskantoor geopend, zoo dient de 
gewezen houder van het verkochte of afge
loste effect het bedrag onverwijld op een ge
blokkeerde rekening bij een inleveringskan
toor te doen overschrijven; hij is gehouden 
tot vergoeding van alle kosten, schaden en 
interessen, die uit niet-naleving van dit voor
schrift mochten voortvloeien. 

3. Artikel 71 van het Besluit herstel 
rechtsverkeer is van overeenkomstige toe
passing; de gewezen houder van het ver
kochte of afgeloste stuk wordt daarbij als te
genwoordige bezitter beschouwd. 

4. Hij die opzettelijk een verbod over
treedt of niet voldoet aan eenige verplich
ting, gesteld bij dit artikel, dan wel door 
handelen of nalaten opzettelijk bewerkt of 
opzettelijk medebewerkt dat zoodanig verbod 
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wordt overtreden of aan zoodanige verplich
ting niet wordt voldaan, wordt gestraft met 

, gevangenisstraf van ten hoogs~~ 2;es jar~n of 
geldboete van ten hoogste v1Jfttg dmzend 
gulden. Het feit wordt beschouwd als een 
misdrijf. 

5. Hij aan wiens schuld het te wijten is, 
dat een verbod wordt overtreden of niet 
wordt voldaan aan eenige verplichting, ge
steld bij dit artikel, wordt gestraft met hech
tenis van ten hoogste zes maanden of geld- , 
boete van ten hoogste tien duizend gl1lden. 
Het feit wordt beschouwd als een overtre
ding. 

6. Indien een in dit artikel genoemd 
strafbaar feit wordt begaan door een rechts
persoon, kan de strafvervolging worden inge
steld en de straf uitgesproken tegen de leden 
van het bestuur. Geen straf wordt uitgespro
ken tegen een lid van het bestuur van wien 
bliikt, dat het strafbare feit buiten zijn toe
doen is gepleegd. 

7. Met de opsporing van voormelde straf
bare feiten zijn belast de personen, genoemd 
in artikel I6I van het Besluit herstel rechts
verkeer; dat artikel is ock overigens van toe
passing. 

Artikel XVII. 
I. De wijzigingen, in artikel XIV van dit 

besluit aangebracht in artikel .,5 van het Be_ 
sluit Vijandelijk Vermogen, worden geacht 
terug te werken tot den dag der inwerking
treding van het Besluit Vijandelijk Vermo
gen. 
2. De termijn van drie maanden, vermeld 
in de artikelen I .~ en :w van het Besluit Vij.: 
andeliik Vermogen, gelijk deze ingevolge dit 
besluit luiden, wordt, voor zoover hij reeds 
vóór de inwerkingtreding van dit besluit 
mocht ziin aangevangen of verloopen, geacht 
opnieuw aan te vangen oo den dag der in
werkingtreding van dit besluit. 

Artikel XVIII. 
De toestemming, bedoeld in artikel n, 

tweede lid, onder a, van het Besluit Vijande_ 
lijk Vermogen, geliik het ingevolge dit besluit 
luidt, is niet vereischt voor den verkoop van 
goederen, deel uitmakende van een inboedel 
in den zin van artikel ~70 van het Burgerlijk 
Wetboek, welke toebehooren aan een in dat 
artikel genoemden persoon, en welke zich 
niet meer in de woning :van dezen bevinden. 

Artikel XIX. 
. pe voorzitters, de leden en de plaatsver
vangende leden van de afdeelingen van den 
Raad voor het Rechtsherstel, in artikel 4, 
derde lid, van het Besluit Herstel rechtsver
kçer onder II, III, IV en V genoemd, worden 
geacht door Ons als zoodanig te zijn aange
wezen, met dien verstande, dat de voorzitter 
van de afdeelingen, onder III en V bedoeld, 

, zal optreden als voorzitter van de samenge
voegde afdeeling beheer, voorzieningen voor 
afwezigen e,:i voorzieningen voor rechtsper
sonen, dat de voorzitter van de afdeeling IV 
als ondervoorzitter der samengevoegde af
deeling zal optreden, en dat al degenen, die 
lid of plaatsvervangend lid van een der af-
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deelingen II, IV of V waren, als lid of plaats
vervangend lid van de samengevoegde afdee
ling zullen optreden. 

· Artikel XX. 
I. Indien op grond van het Besluit her

stel rechtsverkeer toestemming is gegeven 
tot het houden van een algemeene vergade
ring van een rechtspersoon of tot het uit
oefenen van stemrecht in zoodanige vergade
ring, is voor deze handelingen de toestem
ming van een Commissie, bedoeld in artikel 
46 van Ons besluit van 7 Juni 1940 (Staats-
blad no. A 6), niet vereischt. 

2. De bepaling v~n het eerste lid wordt 
geacht terug te werken tot den dag der in
.werkingtreding van het Besluit herstel 
rechtsverkeer. 

Artikel XXI. 
Indien een zaak betrekkelijk tot een ge

schil, als bedoeld in artikel u3a van het Be
sluit herstel rechtsverkeer, bij de afdeeling 
rechtspraak van den Raad van het Rechts
herstel aanhangig is, doch dienaangaande 
nog geen uitspraak is gedaan, doet de grif
fier de stukken zoo spoedig mogelijk toeko
men aan de afdeeling onroerende goederen 
van dien Raad. Op deze wijze wordt het ge
schil geacht ter kennis van laatstgenoemde 
afdeeling te ziin _gebracht. De g,iffier brengt 
partijen van de verzending op de hoogte. 

Artikel XXII. 
1. Het bepaalde in artikel go, eerste lid, 

onder c, en in artikel g5, onder c, van het Be
sluit herstel rechtsverkeer vindt, in afwij
king in zooverre van het bepaalde in artikel 
n van Ons besluit van 26 October I945, 
Staatsblad no. 24,, slechts toepassing op een 
ingevolge dat besluit ontslagen lid van · de 
rechterlijke macht, indien het ontslag zonder 
de vermelding ,.eervol" is verleend. 

2 . De bepaling van het eerste lid wordt 
geacht terug te werken tot den dag der in
werkingtreding van Ons besluit van 26 Oc
tober 1945, Staatsblad no. 243. 

Artikel XXIII. 
I. Dit besluit, ten aanzien waarvan de 

bevoegdheid, bedoeld in artikel g, tweede lid, 
van het Besluit op den biizonderen staat van 
beleg niet kan worden uitgeoefend, is verbin
dend voor het geheele Koninkrijk, en treedt 
in werking met ingang van den dag, waarop 
het wordt afgekondigd, met dien verstande, 
dat het in Nederlandsch-Indië, Suriname en 
Curaçao . in werking treedt met ingang van 
den dag, waarop het wordt afgekondigd on
derscheidenliik -in het Staatsblad van Neder
landsch-Indië, het Gouvernementsblad van 
Suriname en in het Publicatieblad van Cu
raçao. 

2. Waar in een der artikelen van het Be
sluit herstel rechtsverkeer, gelijk deze in dit 
besluit gewiizigd zijn vastgesteld, sprake is 
van het in werking treden van "dit besluit", 
beteekent dit het tijdstip van inwerkingtre
ding van het Besluit herstel rechtsverkeer. 

Onze voornoemde Ministers zijn belast, 
ieder voor zooveel hem betreft, met de uit-
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voering van dit besluit, dat in het Staatsblad, 
het Staatsblad van Nederlandsch-Indië, het 
Gouv-,rnementsblad van Suriname en het 
PIJblicatieblad van Curaçao zal worden ge
pfaatst, en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 16den November 1945. 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, KOLFSCHOTEN. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. v. Handel en Nijverheid, H. Vos. 
De Min. van L., V. en V. , S. L. MANSHOLT. 

De Min. v. Overz. Gebiedsd., LOGEMANN. 

(Uitgeg. z6 November z945). 

S. F 273. 

z6 November z945. BESLUIT, houdende 
bekrachtiging van de Verordening ter 
bestrijdirig van handel in militaire goe
deren. 

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

Justitie van den 18 September 1945, 6e Af
deeling, No. 1104; 

Gelet op het bepaalde in artikel 9 van het 
Besluit op den bijzonderen staat van beleg; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
30 October 1945, No. 8); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Justitie van den 14 November 
1945, 6e A~deeling, No. II03; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De Verordening ter bestrijding 

van handel in militaire goederen, vastgesteld 
door den Chef van den Staf Militair Gezag 
op 8 Februari 1945, No. 68, zooals deze ver
ordening sedert is gewijzigd, wordt bekrach
tigd. 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag volgende op dien zijner af
kondiging. 

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

's-Gravenhage, den 16den November 1945. 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, KOLFSCHOTEN. 

(Uitgeg. I7 November z945.) 

S. F 274. 

z6 No'f:Fmber r945. BESLUIT, houdende 
bekrachtiging van de Kindertucht-Ver
ordening Maastricht. 

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

Justitie van den 18 September 1945, 6e Af
deeling, No. nc,4; 

Gelet op het bepaalde in artikel 9 van het 
Besluit op den bijzondei;en staat van beleg; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
30 October 1945, No. 8); 

Gezien ~et nader rapport van Onzen Mi-
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nister van Justitie van den 14 November 
1945, 6e Afdeeling, No. 1103; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De Kindertucht-VerordeningMaas. 

tricht, vastgesteld door den Militairen Com
missaris in de provincie Limbu'rg op 16 Oc
tober 1944, wordt bekrachtigd. 

2. Deze bekrachtiging geldt voor den tijd 
van den dag van inwerk'ingtres,l_ing der in ar
tikel 1 bedoelde verordening tot het tijdstip 
van i,nwerkingtreding van de verordening van· 
den Militairen Commissaris in de provincie 
Limburg van 20 Augustus 1945, No. 30. " 

3. De op grond van de Kindertucht-Ver
ordening Maastricht uitgevaardigde bevelen 
blijven van kracht. Zij kunnen niet meer 
worden verlengd. 

4. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag volgende op dien zijner 
afkondiging. 

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

's-G~avenhage, den 16den November 1945. 

WILHELMINA. , 
De Minieter van Justitie, KOLFSCHOTEN. 

(Uitgeg. z7 November z945.) 

S. F 275. 

x6 November z945. BESLUIT, houdende 
bekrachtiging van de Verordening po
litiezittingen Maastricht. 

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

Justitie van den 18 September 1945, 6e Af
deeling, No. II04; 

Gelet op het bepaalde in artikel 9 van het 
Besluit op den bijzonderen staat van beleg; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
30 October 1945, No. 8); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Justitie van den 14 November 
1945, 6e Afdeeling, No. uo3; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De Verordening politiezittingen 

Maastricht, vastgesteld door den Militairen 
Commissaris in de provincie Limburg op 15 
D ecember 1944, wordt bekrachtigd. 

2. Deze bekrachtiging geldt voor, den tijd 
van den dag van inwerkingtreding der in ar
tikel 1 bedoelde verordening tot aan den dag 
van inwerkingtreding van het Noodbesluit 
Rechterlijke Organisatie. 

3. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag volgende op dien zijner 
afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 16den November 1945. 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, KOLFSCHOTEN. 

(Uitgeg. z7 November z945.) 
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I6 November 1945. BESLUIT, houdende 
. bekrachtiging van de Verordening hulp
officieren van justitie Maastricht. 

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

Justitie van den 18 September 1945, 6e Af
deeling, No. no4; 

Gelet op het bepaalde in artikel 9 van het 
Besluit op den bijzonderen staat van beleg; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
30 October 1945, No. 8); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Justitie van den 14 November 
194.5, 6e Afdeeling, No. II03; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. l. De Verordening hulpofficieren van 

justitie Maastricht, vastgesteld door den Mi
litairen Commissaris in de provincie Lim
burg op 19 December 1944, wordt bekrach
tigd. 

2. Deze bekrachtiging geldt voor den tijd 
van den (\ag van inwerkingtreding der in 
artikel 1 bedoelde verordening tot aqn den 
dag van inwerkingtreding van Ons besluit 
van 12 Mei 1945 (Staatsblad Ncf. F 72), hou
dende uitbreiding van het aantal hulpoffi
cieren van justitie. 

3. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag volgende op dien zijner 
afkondiging. 

Onze Minister van Justitie is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad za~ worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 16den November 1945. 

WILHELMINA. 
1 

De Minister van Justitie, KOLFSCHOTEN. 

(Uitgeg. 17 November 1945.) 

I6 No~·ember 1945. BESLUIT, houdende 
wijziging van het Mijnreglement .1939, 
Staatsblad No . .568. 

Wij W I LHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Verkeer en Energie van 19 October 1945, No. 
821, Bureau Mijnwezen; 

Gelet op artikel 15 van het Besluit bezet
tingsmaatregelen (Staatsbl. 1944, No. E 93); 

Gezien artikel 9 van de Mijnwet 1903 
(Staatsblad No. 73 van 1904), het laatst ge
v.rijzigd bij de wet van 20 Juni 1938 (Staats
blad No . .521); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
6 November 1945, No. 28); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Verkeer en Energie van 12 No
vember 1945, no. 821, Bureau Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het derde lid van artikel 206 van 

het Mijnreglement 1g39 (Koninklijk besluit 
van• December 1939, Staatsblad No. 568) 
wordt ingetrokken. 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag na dien zijner afkondiging. 
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Onze Minister van Verkeer en Energie is 
belast met de :.iitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 16den November 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Verk. en E., TH. VAN SCHAIK. 

(Wtgeg. 28 November 1945.) 

S. F 278. 

17 November 1945. BESLUIT, houdende 
vaststelling van het Besluit gevolgen 
van het huwelijk met vijandelijke onder
danen ~r. II. 

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

Algemeene Oorlogvoering van het Konink
rijk, van Justitie, van Buitenlandsche Zaken, 
van Sociale Zaken en van Binnenlandsche 
Zaken; . 

Overwegende, dat het, in afwachting van 
de algeheele afwikkeling der moeilijkheden, 
welke zijn ontstaan tengevolge van de hu-

. welijken van Nederlanders met vrouwen van 
vijandelijke of andere vreemde nationaliteit, 
gewenscht is maatregelen, te nemen, opdat 
niet personen van vreemde nationaliteit a9to
matisch de Nederlandsche nationaliteit ver
krijgen; 

Den Raad van State gehoord, (advies van 
6 November 1945 No. 21) ;/. 

Gezien de nadere voordracht van Onze 
voornoemde Ministers; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

§ x. Algemeene Bepalingen. 
Art. 1. Voor de toepassing van dit besluit 

worden verstaan onder: 
x. vijandelijke staat: Duitschland. 
2. vijandelijk gebied: het Duitsche Rijk, 

zooals dit op 31 December 1937 was samen
gesteld. 

3. vijandelijke onderdanen: personen, die 
onderdanen zijn of 'l:e eeniger tijd na 9 Mei 
1940 zijn geweest van een vijandelijken staat. 

4. vreemdelingen: personen, die vreem
delingen zijn in den zin v,m artikel 12 van 
de Wet op het Nederlanderschap en het in- · 
gezetenschap. 

5. Commissie: de Commissie, bedoeld in 
artikel 4. 

6. Onze Minister: de Minister, die met 
de uitvoering van dit besluit is belast .• 

§ 2. Van huwelijken. ' 
2. x. Een vrouw, die is vijandelijk onder

daan en die tusschen 10 Mei 1940 en den dag · 
van het inwerkingtreden van dit besluit is 
gehuwd met een Nederlander, verliest haar 
Nederlanderschap op den dag"".an het in
werkingtreden van dit besluit. 

2. Een vrouw, die is vijandelijk onder
daan en die in het huwelijk treedt met een 
Nederlander, verkrijgt door dat huwelijk het 
Nederlanderschap niet. 
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3, I. Een vrouw, die tusschen 10 Mei 
1940 en den dag van het inwerkingtreden 
van dit besluit in vijandelijk gebied is ge
huwd met een Nederlander en die op den dag 
van de huwelijksvoltrekking niet-vijandelijk 
vreemdeling was, verliest het Nederlander
schap op den dag v13n het inwerkingtreden 
van dit besluit. 

2. Hetzelfde geldt voor een met een Ne
derlander gehuwde vrouw, die op den dag 
van de huwelijksvoltrekking niet-vijandelijk 
vreemdeling was en die in door den vijand 
bezet of geannexeerd gebied - ander dan 
het gr9ndgebied van het Koninkrijk - of in 
gebied van een staat, die zich bij een vijan
delijken staat heeft aangesloten, gehuwd is 
tusschen 10 Mei 1940 en den dag van de be
vrijding van dat gebied. 

3. Een vrouw, niet-vijandelijk vreemde
ling, die in vijandelijk gebied in het huwelijk 
treedt met een Nederlander, verkrijgt door 
dat huwelijk het Nederlanderschap niet. 

4. Door gehuwde vrouwen, als bedoeld 
in lid 1, lid 2 en lid 3 kan zelfstandig een 
verzoek om naturalisatie worden gedaan vol
gen:, nader door de wet te stellen regelen. 
§ 3. Van de Commissie voor huwelijken met 

vrouwen van vijandelijke of andere vreemde 
nationaliteit. 

4. r. Er wordt ingesteld een Commissie 
voor huwelijken met vrouwen van vijande
lijke of andere vreemde nationaliteit, die tot 
taak heeft: 

1 °. Onzen Minister bij de uitvoering van 
dit besluit van advies te dienen. 

2 °. de bemoeienis met de personen, ten 
aanzien van wie dit besluit regelen stelt, voor 
zoover zulks t.er richtige uitvoering van dit 
besluit noodzakelijk is. 

3 °. de bemoeienissen, welke der Commis
sie door Onzen Minister verder worden op
gedragen. 

5. 1. Onze Minister stelt regelen vast 
omtrent de bevoegdheid, samenstelling en 
werkwijze der Commissie. 

2. Onze Minister geeft voorts regelen, 
waarbij de normen voor de al- of niet-toela
ting van met Nederlanders gehuwde vrouwen 
van vijandelijke of andere vreemde nationali
teit of, - voorzoover zij hier te lande wonen 
of verblijf houden - voor haar voortgezet 
verblijf, worden vastgesteld en regelt ten
slotte wat noodig is ter verdere uitvoering 
van dit -besluit en ter nadere omschrijving 
van de taak der Commissie opgedragen bij 
artikel 4, 2°. en 3°. 

§ 4. Slotbepalingen. 

6. Dit besluit kan worden aangehaald als 
,,Besluit gevolgen van het huwelijk met vij
andelijke onderdanen Nr. II". 

7. I. Dit besluit, ten aanzien waarvan 
de bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede 
lid van het Besluit op den bijzonderen Staat 
van beleg niet kan worden uitgeoefend, 
treedt in werking met ingang van den dag na 
dien zijner afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 17den November 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. voor AIRem. OorloRvoeri(IR van het 

Koninkrijk, W. SCHERMERHORN. 

De Minister van justitie, KOLFSCHOTEN. 

De Min. v. Buiten/. Z., E. N. VAN KLEFFENS. 

De Minister v. Sociale Zaken, W. DREES. 

De Nlinister van Binn. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. z7 November z945.) 

S. F 279. 

z7 November z945. BESLUIT, houdende 
tijdelijke voorzieningen in zake de Pacht 
(Pachtregeling 1945). · 

Wij WILHELMI NA, enz.; 
Op voordracht van Onze Ministers van 

Justitie en van Landbouw, Visscherij en 
Voedselvoorziening van 9 November 1945, 
6e Afdeeling, no. 1101; 

Overwegende, dat aan een voorloopige 
voorziening ten aanzien van de pacht be
hoefte bestaat; 

Gelet op het bepaalde in artikel 28 van 
het Besluit Bezettingsmaatregelen en in ar
tikel 9 van het Besluit op den bijzonderen 
staat van beleg; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 November 1945, no. n); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers vart 15 November, 6e Af
deeling no. II 13; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De Pachtregeling Militair Gezag, 

vastgesteld bij verordening van den Chef Mi
litair Gezag van 18 Februari, No. 74 (Publi
catieblad van het Militair Gezag No. 19), 
gelijk deze nader is gewijzigd en aangevuld, 
wordt bekrachtigd voor den tijd van 1 Maart 
1945 tot het in werking treden van dit be
sluit. 

2. r. Het Pachtbesluit (Verordeningen
blad voor het bezette Nederlandsche gebied 
1941, No. 215) wordt afgevoerd van de lijst 
,.B", behoorende bij het Besluit Bezettings
maatregelen (Staatsblad No. E 93) en ge
plaatst op de bij dat besluit behoorende lijst 
"C", zulks met dien verstande, dat 

a. worden gehandhaafd de besluiten van 
de Secretarissen-Generaal van de · Departe
menten van Justitie en van Landbouw en 
Visscherij op grond van artikel 49, lid 4, van 
het Pachtbesluit, inhoudende een reglement 
voor de Grondkamers (22 Juni 1942) en be
treffende de vertegenwoordiging voor de 
Grondkamer (30 October 1942), de besluiten 
van de Secretarissen-Generaal van Justitie 
en van Landbouw en Visscherij op grond van 
de artikelen 61 en 65 van het Pachtbesluit 
tot het vaststellen van tarieven en vergoe
dingen en de op grond van artikel 6, lid 1, 
58, 61, 75 en 76 van het Pachtbesluit door 
de Grondkamer uitgevaardigde besluiten; 

b. de onder a genoemde handhaving uit
zondering lijdt ten aanzien van die algemeen 

' 
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bindende voorschriften, welke zijn uitgevaar
digd in of strekken tot het onmiddellijk be
lang of ter bevoordeeling van den Neder
landschen Landstand, alsmede van de per
sonen, die daarvan deel uitmaken; 

c. de onder a bedoelde algemeen binden
de voorschriften, behoudens de onder b op
gelegde beperking, geacht worden reeds ge
handhaafd te zijn door het Besluit van den 
Chef Staf Militair Gezag No. 74 (Pt.iblicatie
blad van he t Militair Gezag No. 19) . 

3. Artikel 10 van het Pachtbesluit wordt 
als volgt gewijzigd: 

x. Het derde lid wordt vervangen door 
het navolgende: 

,,Een pachtovereenkomst kan voor korte
ren duur worden aangegaan. De Grondkamer 
dient hiertoe haar goedkeuring te verleenen 
bij of na het aangaan der overeenkomstA"; 

2. In het vierde lid wordt het woord "toe
stemming" veranderd in "goedkeuring''. 

4. Na artikel 35 van het Pachtbesluit 
wordt een artikel 35a ingevoegd, luidende 
als volgt: 

,,Art. 35a. r. Wanneer een pachtover
eenkomst niet krachtens artikel 35 ontbon
den kan worden, doch het bestaan van de 
overeenkomst, op·grond van de houding van 
den pachter, in strijd is met het algemeen
of het landbouwbelang, ki;m de Rechter, op 
vordering v:;in den verpachter, met ingang 
van een bij het vonnis te bepalen dag d,e 
pachtovereenkomst ontbinden. 

1 
2. De verpachter kan niet tot een vorde

ring als bedoeld in het eerste lid overgaan, 
dan nadat de Grondkamer hiertoe haar toe
stemming heeft verleend.". 

5. Het tweede li<jl van artikel 48 van het 
Pachtbesluit wordt gelezen als volgt: 

,,Wij benoemen en ontslaan den Voorzit
ter, den plaatsvervangenden Voorzitter, de 
leden en de secretarissen. Voor de benoeming 
maakt de Grondkamer een aanbeveling op. 
Bij het bereiken van den vollen ouderdom 
van 65 jaren wordt den betrokkene ontslag 
verleend met ingang van de eerstvolgende 
maand.". 

6. Aan het derde lid van artikel 48 van 
het Pachtbesluit wordt de volgende volzin 
toegevoegd: 

"Plaatsvervangend voorzitter of secretaris 
kan eveneens diegene zijn, die de hoedanig
heid van candidaat-notaris heeft verkregen.". 

7. Na artikel 48 van het Pachtbesluit 
wordt een nieuw artikel 48a ingevoegd, lui
dende als volgt: 

,,Art. 48a. r. Aan de Grondkamer kun
nen adviseerende leden worden toegevoegd. 

2 . Tot adviseerende leden benoemt Onze 
Minister met de zaken van den Landbouw 
belast ambtenaren van zijn Ministerie of op 
voorstel van de Grondkamer andere perso
nen. Onze Minister ontslaat de adviseerende 
leden. Artikel 48, lid 2, is van overeéllkom
stige toepassing. 

3. De adviseerende leden hebben dezelf
de rechten en verplichtingen als de deskun
dige leden, met dien verstande, dat zij niet 
deelnemen aan de beslissingen der Grondka
mer. Bij een overeenkomstig artikel 49, lid 4, 
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gestelden algemeenen regel kunnen de rech
ten en verplichtingen der adviseerende leden 
verder worden bepl!rkt.". 

8. In het vijfde lid van artikel 49 van het 
Pachtbesluit wordt aan het einde van de eer
ste zinsnede de komma-punt vervangen door 
een punt en vervalt de tweede zinsnede. 

9. De· tweede zin van het twee"'e lid van 
artikel 51 van het Pachtbesluit wordt gelezen 
als volgt: 

"Wij benoemen en ontslaan den Griffier 
van de Centrale Grondkamer.". 

10. Het eerste lid van artikel 65 van het 
Pachtbesluit wordt gelezen als volgt : 

"1. Wij benoemen, Gedeputeerde Staten 
gehoord, voor elk kantongerecht de twee in 
het vorig · art;ikel bedoelde, niet tot, de rech
terlijke macht behoorende personen, bene
vens voor ieder hunner zoovele plaatsver
vangers als Wij dienstig oordeelen.". 

11. Het eerste en tweede lid van artikel 
73 van het Pachtbesluit worden gelezen als 
volgt : 

,,r. De Pachtkamer bestaat uit drie raads
heeren of raadsheeren-plaatsvervangers en 
twee niet tot de rechterlijke macht behooren
de personen, die deskundig ziin ten aanzien 
van de verhoudingen op pachtgebied. Een 
der raadsheeren treedt als voorzitter op. 

2. Wij benoemen de twee, in het vorig lid 
bedoelde, niet tot de rechterlijke macht be
hoorende p ersonen. Wij benoemen tevens 
voor ieder hunner zooveel plaatsvervangers 
als Wij dienstig oordeelen.". 

12. In artikel 85, tweede lid, en in artikel 
86, tweede lid, van het Pachtbesluit wordt 
telkens aan het eind van de eerste zinsnede 
de komma-punt vervangen door een punt en 
vervalt de tweede zinsnede. · 

13. Alle · pachtovereenkomsten, vóór 1 

Maart 1945 in bevrijd gebied van het Rijk 
in Europa tot stand gekomen en door de 
tijdens de totstandkoming bevoegde organen 
goedgekeurd, blijven van kracht, met dien 
verstande, dat 

r. overeenkomsten voor bepaalden tijd 
aangegaan, voor dien bepaalden tijd van 
kracht blijven; 

2. overeenkomsten voor onbepaalden tijd' 
aangegaan niet dan krachtens de artikelen 

· 31, 33 en 35 van het Pachtbesluit of met 
wederzijdsche toestemming ontbonden kun
nen worden. 

14. De Grondkamers worden, voor zoo
ver niet anders is bepaald, geacht bij het in 
werking treden va1;1 het Besluit Bezettings
maatregelen te zijn gew.orden tot pachtbu
reaux in den zin der Pachtwet; deze pacht
bureaux worden geacht bij het in werking 
treden van het Besluit van den Chef Staf 
Militair Gezag No. 74 (Publicatieblad Mili
tair Gezag No. 19) met de taak van de 
Grondkamers belast te zijn ovéreenkomstig 
artikel ,85 van het Pachtbesluit. 

15. De in het Pachtbesluit in de artikelen 
5, lid 2; 15; 18, lid~; 20, lid 2; 27, lid 1; 33, 
lid 2 en 3; 37, lid 4; 38, lid x; -39, lid 2; 42; 
54 en 72 lid 3, gestelde termijnen worden 
voor dengene, die in verband met de huidige 
omstandigheden deze termijnen niet in acht 
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kon nemen, geacht te loopen van het in wer
king treden van dit besluit af. 

16. 1. Dit Besluit, ten aanzien waarvan 
de bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede 
lid, van het Besluit op den bijzonderen staat 
van beleg, niet kan worden uitgeoefend, 
treedt in werking met ingang van den dag 
zijner afkondiging. 

2. Het kan worden aangehaald ond~r den 
titel "Pachtregeling 1945". 

3. Het vervalt met ingang van 1 April 
1947. 

Onze Ministers van Justitie en van Land
bouw, Visscherij en Voedselvoorziening zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 17den November 1945. 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, KOLFSCHOTEN. 

De Min. y. V., L. en V., S . L . MANSHOLT. 

(Uitge_g. 17 Nov. 1945.) 
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19 November 1945. BESLUIT, houdende 
wijziging van het Besluit politieke de
linquenten (Staatsblad 1945 No. F 244). 

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

Justitie van 13 November 1945, 6e Afdeeling, 
No. no4; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, eeni
ge nadere regelen vast te stellen met betrek
king tot politieke delinquenten; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 November 1945, No. 4) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 November 1945, . 
6e Afdeeling, No. n12 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Artikel I. 
In het Besluit politieke delinquenten 1945 

worden de navolgende wijzigingen aange
bracht. 

Artikel II. 
Afdeeling I wordt vervangen door de vol

gende afdeelingen : 

AFDEELING I. 

Opsporingsambtenaren. 
Art. 1. 1. Met de opsporing van strafbare 

feiten, waarop het Besluit Buitengewoon 
Strafrecht van toepassing is, en van de ge
dragingen, genoemd in artikel 1 van het Tri
builaalbesluit, worden, onvermi.nderd de be
voegdheden der in artikel 141 van het Wet
boek van Strafvordering genoemde opspo
ringsambtenaren, daartoe door Onzen Mi'
nister van Justitie aan te wijzen ambtenaren 
van politie belast. 

2. Zij richten zich bij de uitvoering van 
hun taak naar de bevelen, hun bij uitsluiting 
_gegeven door of vanwege den procureur-fis
caal bij het Bijzonder Gerechtshof, binnen 
welks ressort zij standplaats hebben. 
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Art. 2. Onze Minister van Justitie stelt 
uit de door hem ingevolge artikel 1 aan te 
wijzen ambtenaren der politie hoofden van 
politieke recherche aan, die elk in hun ambts
gebied belast zijn met de leiding van de op
sporing der in artikel 1 bedoelde feiten en 
gedragingen, alsmede met de hun bij of 
krachtens dit besluit opgedn,1gen werkzaam
heden. Het tweede lid van _artikel 1 is van 
toepassing. 

AFDEELING II. 

Officieren-Fiscaal. 

Art. 3. Onze Minister van Justitie be
noemt de voordracht van den procureur-fis
caal officieren-fiscaal, d ie vanwege den pro
cureur-fiscaal de hun door dezen verleende 
bevoegdheden uitoefenen. 

Art. 4. 1. Tot officier-fiscaal zijn be
noembaar Nederlanders en Nederlandsche 
onderdanen, tevens ingezetenen van het Ko
ninkrijk, die tenminste den leeftijd van vijf 
en twintig jaren hebben bereikt. 

2. De officieren-fiscaal genieten een be
zoldiging overeenkomstig door Onzen Mi
nister van Justitie vast te stellen regelen. 

Art. 5. Alvorens in bediening te treden 
leggen de officieren-fiscaal naar de wijze 
hunner godsdienstige gezindheid in handen 
van den president van het Bijzondere Ge-' 
rechtshof, binnen welks ressort hun ambts
gebied is gelegen, den eed of de belofte af, 
dat zij hun taak naar plicht en geweten, 
nauwgezet, onpartijdig en als goede vader
landers zullen vervullen. 

AFDEELING III. 

Opsporing en aanhouding. 

Art. 6. De in artikel 1 bedoelde opspo
ringsambtenaren oefenen behalve de be
voegdheden, in n_et Wetboek van Strafvorde
ring aan opsporingsambtenaren toegekend, 
de hun in dit besluit toegekende bevoegdhe
den uit. 

Art. 7. De in artikel 1 bedoelde opspo
ringsambtenaren zijn te allen tijde bevoegd 
om in beslag te nemen, zoomede ter inbe
slagneming de ·uitlevering te vorderen van 
alle roerende goederen, welke tot ontdekking 
der waarheid kunnen dienen. 

Art. 8. 1. De in artikel 1 bedoelde 9P
sporingsambtenaren hebben te allen tiJde 
toegang tot alle plaatsen, voorzoover zij be- · 
treding daarvan voor een goede vervulling 
van hun taak redelijkerwijze noodzakelijk 
oordeelen. 

2. In woningen treden zij tegen den wil 
van den bewoner niet binnen tenzij voorzien 
van een algemeenen of bijzonderen schrifte
lijken last, door den procureur-fisc·aal of met 
zijn machtiging door den officier-fiscaal ge
geven. Van dit binnentreden wordt binnen 
twee maal vier en twintig uren proces-ver
baal opgemaakt. Daarin wordt mede van het 
tijdstip van het binnentreden en van het 
daarmede beoogde doel melding gemaakt. 

Art. 9. 1. Zij zijn bevoegd op iedere 
plaats, die zij betreden, huiszoeking of on
derzoek te doen. 
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2. Het bepaalde in artikel 8, tweede lid, 
is van overeenkomstige toepassing. 

Art. ro. I. De procureur-fiscaal kan ter 
inbeslagneming de uitlevering tegen ·ont
vangstbewijs bevelen van de pakketten, brie
ven, stukken en andere berichten, welke aan 
de post, de telegrafie of andere instelling van 
vervoer zijn toevertrouwd; een en ander voor
zoover zij klaarblijkelijk voor een van een 
der in artikel I bedoelde feiten of gedragin
gen verdachten persoon bestemd of VJIIl hem 
afkomstig zijn. 

2. Ieder, die ten behoeve van dat vervoer · 
zoodanige zaken onder zich heeft of krijgt, 
geeft · dienaangaande den procureur-fiscaal. 
op diens vordering de door hem gewensehte 
inlichtingen. 

3. De procureur-fiscaal geeft pakketten, 
brieven, stukken en andere berichten, waar
van de inbeslagneming niet wordt gehand
haafd, onverwijld aan den vervoerder ter 
verzending terug. 

Art. II. I. De procureur-fiscaal kan van 
de in artikel I0 bedoelde pakketten, brieven, 
stukken en andere berichten kennis nemen, 
ook voorzoover deze gesloten zijn. Indien de 
inhoud niet voor het onderzoek van belang 
-is, verzendt de procureur-fiscaal deze. onver
wijld naar hun bestemming. 

2. Van de inbeslagneming, de teruggave, 
de opening en de verzending wordt door den • 
procureur-fiscaal proces-verbaal opgemaakt, 
dat bij de processtukken wordt gevoegd. 

3. Ieder, die werkzaam is bij een instel
ling van telefonie, geeft terzake van alle ver
keer, hetwelk door tusschenkomst van die 
instelling is geschied, aan den procureur-fis
caal op diens vordering de door dezen ge
wenschte inlichtingen. 

AFDEELING IV. 

1 
_ • Bewaripg. 

Art. I2. I. Personen, verdacht van een 
der in artikel I bedoelde feiten of gedragin
gen, kunnen door of vanwege den procureur
fiscaal in bewaring worden gesteld. 

2. Het bevel tot bewaring wordt niet ge
geven dan nadat de betrokkene is gehoord. 
Van het verhoor wordt proces-verbaal opge
maakt. 

3. Het bevel is van kracht gedurende 
ten hoogste veertien dagen en kan telkens 
voor een termijn van ten hoogste drie maan
den worden verlengd. 

4. Het bevel kan schriftelijk of mondeling 
worden gegeven; een mondeling bevel moet 
binnen vier en twintig uren schriftelijk wor
den bevestigd. 

Art. I3. De in bewaring gestelde perso
nen worden aan geen andere beperkingen on
derworpen dan die voor het doel hunner op
sluiting in het belang der orde of ter hand
having van het moreel, volstrekt noodzake
lijk zijn. 

Zij zullen te werk gesteld kunnen worden. 

Artikel III. 
Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd: 
"Last tot invrijheidstelling wordt gegeven 

door of vanwege den procureur-fiscaal." 
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Artikel IV. 
Artikel I4 wordt als volgt gewijzigd: 
"Afgezien van het geval, genoemd in het 

voorgaande · artikel én van dat, bedoeld in 
artikel 37 van het Tribunaalbesluit, kan een 
in vrijheid gestélde niet opnieuw worden 
aangehouden of in bewaring gesteld op ver
denking van een der in artikel I bedoelde 
feiten of gedragingen.". 

. I Artikel V. 

I. De afdeelingen II-VI worden ver
nummerd tot V-IX. 

2. De artikelen 4-24 worden vernum
merd tot I4-34. 

3. In het thans genummerde artikel 23, 
derde lid, wordt "artikel IO" gelezen "artikel 
20". 

In het thans genummerde artikel 25, twee
de en derde lid, worden onderscheidenlijk 
"artikel II" en "artikel JO" gelezen "artikel 
2x" en "artikel 20". 

In het thans genummtrde artikel 28 wordt 
,.artikel n" gelezen "artikel 2I''. 

In het thans genummerde artikel 32, eer
ste lid, worde onderscheidenlijk "artikel 11" 
en "artikel 19" gelezèn "artikel 2 1" en "ar
tikel '2g". 

AFDEELING VI. 
In de thans genummerde Afdeeling IX 

wordt onder ,,§ 2. Slotbepalingen" het vol-
gende ingevoegd: / 

Art. 35. Onze Minister van Justitie stelt 
regelen vast ter uitvoering van dit besluit. 

Art. 36. Artikel 16, eerste lid, van het 
Besluit 0J? den bijzonde~en staat van beleg 
wordt gewijzigd gelezen als volgt: 

"Het Militair Gezag is bevoegd iedere 
persoon, met uitzondering van de personen, 
bedoeld in het derde lid van artike~ 13, voor 
ten hoogste vier en twintig uren te doen aan
houden, te doen onderzoeken en voor ten 
hoogste veertien dagen in bewaring te doen 
stellen.". 

Artikel VII. 
De artikelen 25- 28 worden vernummerd 

37-40. 
Artikel VIII. 

Dit besluit treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen tijdstip. 

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

's-Grav~nhage, den 19den November I945· 
WILHELMINA. 

De Minister van justitie, KOLFSCHOTEN. 

(Uitgeg. z9 November 1945.) 
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z9 November z945. BESLUIT, houdende 
nadere regelen ten aanzien van verbete
ring en aanvulling der akten van den 
burgerlijken stand. 

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

Justitie van den ro September 1945, te Af
deelingi6e Afdeeling, No. noI; 
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Overwegende, dat het noodzakelijk is, na
dere regelen te stellen t en aanzien van ver
betering en aanvulling der akten van den 
burgerlijken stand; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 13 November 1945, No. 10); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den r 7 November 
1945, re Afdeeling A, No. nr8; . 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Eert verzoek· tot verbetering of 

aanvulling der registers van den burgerlijken 
stand kan bij de arrondissements-rechtbank 
mede door het openbaar ministerie worden 
ingeleverd. 

De rechter kan bij zijne uitspraak tot ver
betering of aanvulling bepalen , dat zij zal 
gelden tegenover een ieder. B eveelt de rech
ter, alvorens op het verzoek uitspraak te 
doen, oproeping van belanghebbenden, dan 
geschiedt die oproeping bij brief van den 
griffier met vermelding van het doel der op-
roeping. · 

2. Kennelijke schrijf_ en spelfouten kun
nen ook zonder tusschenkomst des reçhters 
worden verbeterd. Eveneens kunnen zonder 
zoodanige tusschenkomst voornamen in een 
geboorte-akte worden verbeterd, vervangen 
of toegevoegd, indien b ij de aangifte der ge
boorte opgegeven voornamen in verband m et 
bezettingsvoorschriften niet in de akte zijn 
vermeld. De verbetering, vervanging of toe
voeging geschiedt door den ambtenaar, onder 
w,en de registers berusten, op verzoek en 
volgens aanwijzingen van het openbaar mi
nisterie. 

3, Dit besluit, ten aanzien waarvan de 
bevoegdheid, bedoeld in het tweede lid van 
artikel 9 van het Besluit op den bijzonderen 
staat van beleg, niet kan worden uitgeoefend, 
treedt in werking op den dag zijner afkondi
ging. 

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

's-Grav~nhage, den rgden Novem_ber 1945. 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, KOLFSCHOTEN. 

(Uitgeg. z9 No.vember z945.) 
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z7 November z945. BESLUIT, houdende 
aanvulling van het Besluit regeling in
en uitvoer Nederlandsch en vijandelijk 
geld 1944 (Staatsblad No. E go). 

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

Financiën van 3 November 1945, Generale 
Thesaurie, Afdeeling Juridische Zaken en 
Bewindvoering, no. 60; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is het 
"Besluit regeling in- en uitvoer Nederlandsch 
en vijandelijk geld 1944" (Staatsblad no. 
E 90) aan te vullen met voorzieningen be
treffende den invoer van vijandelijk papier
geld, bij grensoverschrijding medegebracht 
door of t en behoeve van repatrieerende Ne-
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derlandsche onderdanen; 
Den Raad van State gehoord (Advies van 

13 November 1945, no. 12); 
Gezien het nader ra_pport van Onzen voor

noemden Minister van 15, November 1945, 
no. 192, afdeeling Juridische Zaken en Be
windvoering ; 

Hebben goedgevondén en verstaan: 
Art. 1. Na artikel 3 van het "Besluit re

geling in- en uitvoer Nederlandsch en vijan
delij k geld 1944'' (Staatsblad no. E 90) wordt 
ingevoegd: 

Art. 3a. x. Aan repatrieerende Neder-. 
landsche onderdanen kan de invoer van vij
andelijk papiergeld door of namens Onzen 
MÏ(lister worden toegestaan, onder voorwaar
de, dat dit geld in eigendom wordt overge
dragen aan den S taat met vergoeding van de 
tegenwaarde in Nederlandsche guldens t egen 
een door Onzen Minister vast te stellen koers. 

2. Onze Minister kan, met inachtneming 
van het bepaalde i11 artikel 10, lid 2 van het 
Besluit Vij andelijk Vermogen, nadere rege
lingen geven ter uitvoering van het in het 
vorige lid b epaalde. 

2. In artikel 4 van het "Besluit regeling 
in- en uitvoer Nederlandsch en vijandelijk 
geld 1944" (Staatsblad no. E 90) wordt het
geen volgt op "het bepaalde" gelezen: ,,in 
artikel 2, lid 2, artikel 3, lid 2 en 3, en .in 
artikel 3a." 

3, Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag na dien van zijn afkondi-
ging. ' 

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

's-Gravenhage, den 17den November 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van Pinanciën, P . LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 20 November 1945.) 
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17 November· 1945. BESLUIT tot buiten 
werking stelling van het Koninklijk be
sluit van 24 Juni 1943 (Staatsblad No. 
D 18), houdende tijqelijke verlaging van 
Nederlandsch.:Indische pensioenen, on
derstanden en gagementen. 

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

Overzeesche Gebiedsdeelen van 24 October 
1945, Commissariaat voor Indische Zaken, 
Afdeeling B , Tweede Bureau, No. 7; 

Gelet op Ons besluit van 24 Juni 1943 
(Staatsblad No. D 18); J 

Overwegende dat, in verband met de in
voering van een "Oorlogsbelasting" ten be
hoeve van Nederlandsch-Indië, ae noodza
kelijkheid tot tijdelijke verlaging van de Ne-
derlandsch-Indische pensioenen, onderstan
den en gagementen, voor zoover deze worden 
genoten buiten bezet, vijandelijk of daar
mede gelijkgesteld gebied en buiten Neder
landsch-In,dië, is vervallen. 
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Den Raad van State gehoord (advies van 
6 November 1945, No. 30); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 12 November 1945, 
Commissariaat voor Indische Zaken, Afdee
ling B, Tweede Bureau, No. 8; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De tijdelijke verlaging van de 

krachtens daarvoor geldende regelingen aan 
.gewezen N ederlandsch-Indische landsdiena
ren, locale ambtenaren, personeel van de In
•dische Pensioenfondsen en bijzondere leer
lcrachten en aan hunne weduwen en weezen 
toegekende pensioenen; daarmede in aard 
,overeenkomende onderstanden en gagemen
ten, voor zoover deze worden genoten door 
personen, die buiten bezet, vijandelijk of 
,daarmede gelijkges1;eld gebied en buit.en Ne
-derlandsch-Indië verblijf houden, vastgesteld 
bij artikel 1 van Ons besluit van 24 Juni 
1943 (Staatsblad No. D 18), vervalt met in
gang van 1 Januari 1946. 

2. Te bepalen, dat Ons besluit van 24 
Juni 1943 (Staatsblad No. D 18) niet wordt 
toegepast op personen, die in Nederland ver
.blijf houden. 

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

's-Gravenhage, den 1 7den November 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Overz. Gebiedsd., LOGEMANN. 

(Uitgeg. 28 November z915.) 

s. J<' 284 

.z9 November z945. ,BESLUIT, houdende 
vaststelling van het Besluit voorloopige 
tuchtmaaqegelen voedselvoorziening. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke vooräracht van 

Onze Ministers van Landbouw, Visscherij en 
Voedselvoorziening en van Justitie van 1 Oc
tober 1945, No. 6546, Rijksbureau voor de 
Voedselvoorziening in Oorlogstijd, Afdeeling 
Algemeene Zaken; , 

Overwegende, dat het in het belang van 
een juiste uitvoering der voedselvoorzienings
rnaatregelen wenschelijk geacht moet worden 
de bevoegdheid tot het nemen van voorloo
pige tuchtmaatregelen, als bedoeld in het Be
sluit tuchtrechtspraak voedselvoorziening, 
welke ingevolge het Besluit Bezettingsmaat-
1·egelen is geschorst, wederom te verleenen, 
doch dat in de hieromtrent getroffen rege
ling eenige noodzakelijk gebleken wijzigingen 
dienen te worden aangebracht, alsmede dat 
het in verband/ hiermede noodzakelijk is de 
bevoegdheden der tuchtrechters met betrek
king tot het opleggen van tuchtrechtelijke 
maatregelen dienovereenkomstig uit te brei
den; 

Gelet op artikel 28 van het Besluit Bezet
tingsmaatregelen en op het Besluit berech
ting economische delicten; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
9 October 1945, no. 12); 
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Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 16 November 1945, 
No. u557 H. Afd. C Rb. V.V.O.; . 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Dit besluit neemt ovet de termi

nologie van het Besluit tuchtrechtspraak 
voedselvoorziening. 

2. 1. Onverminderd de in artikel 2 van 
het Besluit tuchtrechtspraak voedselvoorzie
ning genoemde straffen en maatregelen kun
nen de tuchtrechters den veroordeelde als 
tuchtrechtelijken maatregel opleggen: onder 
bewindstelling van het bedrijf van den ver
oordeelde, waarin het strafbare feit is ge
pleegd, met benoeming van een of meer be
windvoerders. 

2. Bij de uitspraak, waarbij deze tucht
rechtelijke maatregel wordt opgelegd, worden 
de gevolgen geregeld. 

3. In afwijking van het bepaalde in af
deeling 5 van het Besluit tuchtrechtspraak 
voedselvoorziening zijn de ambtenaar voot 
de tuchtrechtspraak en de tuchtrechter be
voegd voorloopige maatregelen te nemen; zij 
oefenen deze bevoegdheid slechts uit met in
achtneming v-an de in de volgende artikelen 
gestelde regelen. · 

4. r. 'De ambtenaar voor de tuchtrecht
spraak is bevoegd om, zoolang de behande
ling ter zitting nog niet is aangevangen, in
dien ernstige bezwaren tegen den verdachte 
zijn gerezen en tevens de belangen, welke 
door het vermoedelijk overtreden voorschrift 
worden beschermd, een onmiddellijk ingrij
pen vereischen, den verdachte als voorloopi
gen maatregel te bevelen: 

a. zich te onthouden van bepaalde han
delingen, dan wel zich te onthouden van be
paalde handelingen, voor zoover ter zake 
niet wordt voldaap..aan bij het bevel gestelde 
voorwaarden; 

b. zorg te dragen, dat in het bevel aan
geduide voorwerpen of vermogensbestand
deelen waarmede of met betrekking tot welke 
het strafbare feit wordt vermoed te zijn ge
pleegd, of die geheel of gedeeltelijk door mid
del van het strafbare feit zijn verkregen, on
geacht of deze den verdachte toebehooren, 
alsmede andere voorwerpen, behoorende tot 
het bedrijf van den verdachte, waarin het 
strafbare feit wordt vermoed te zijn gepleegd, 
ongeacht of deze voorwerpen den verdachte 
toebehooren, opgeslagen en bewaard worden 
ter plaatse in .het bevel aangegeven. 

2. De bevelen, in het vorige lid bedoeld1 
zijn geldig voor onbepaalden tijd; zij blijven 
van kracht, totdat zij door den ambtenaar 
voor de tuchtrechtspraak zijn ingetrokken, 
dan wel door den tuchtrechter zijn opgeheven, 
hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van den 
verdachte. 

Zij eindigen voorts door het onherroepelijk 
worden van de tuchtrechtelijke uitspraak, ge
geven in de zaak, waarin de voorloopige 
maatregel is bevolen. 

De verdachte, die voor de eerste maal de 
opheffing verzoekt of die de opheffing ver
zoek-t, nadát twee maanden zijn verstreken, 
sedert hij de vorige maal de opheffing ver
zocht, wordt, hetzij de tuchtrechter reeds 
aanstonds tot inwilliging besluit, op het ver-
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zoek gehoord, althans behoorlijk opgeroepen, 
terwijl de tuchtrechter gehouden is op het 
verzoek te beslis§en binnen tien dagen nadat 
het schriftelijk ter griffie is ingediend. 

5. r. De tuchtrechter kan in alle geval
len, vóór de behandeling ter zitting, op vor
dering van den ambtenaar voor dé tucht
rechtspraak en, indien de zaak te zijner zit
ting wordt behandeld, mede ambtshalve, 
steeds nadat de verdachte is gehoord, althans 
behoorlijk opgeroepen, den verdachte, indien 
tegen hem ernstige bezwaren zijn gerezen en 
tevens de belangen, welke door het vermoe
delijk overtreden voorschrift worden be
schermd, een onmiddellijk ingrijpen ver
eischen als voorloopigen maatreg~ bevelen: 

a. stillegging van het bedrijf van den 
verdachte, waarin het strafbare feit wordt 
vermoed te zijn gepleegd; 

b. onder bewindstelling van het bedrijf 
van den verdachte, waarin het strafbare feit 
wordt ·vermoed te zijn gepleegd, met benoe
ming van één of meer bewindvoerders; te 
dien aanzien is het bepaalde in lid :I van ar
tikel 2 van overeenkomstige toepassing; 

c. zich te onthouden van-bepaalde han
delingen dan wel zich te onthouden van be
paalde handelingen, voor zoover· ter zake 
niet wordt voldaan aan bij het bevel gestelde 
voorwaarden; 

d. zorg te drage·n, dat in het bevel aan
geduide voorwerpen of vermogensbestand✓ 
deelen, als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder 
b van dit besluit opgeslag~n en bewaard wor_ 
den ter plaatse in het bevel aangegeven. 

De vorenbedoelde bevelen gelden voor on
bepaalden tijd. Zij kunnen tusschentijds 
steeds worden opgeheven. Het bepaalde in 
lid 2 van artikel 4 is van overeenkomstige 
toepassing. 

2. Tegen beschikkingen, waarbij een be
vel inzake oplegging van een voorloopigen 
maatregel is gegeven of een daartoe strek
kende' vordering is afgewezen, staat geen 
hoogere voorziening open. 

6. Tndien de zaak in hooger beroep wordt 
behandeld, kan het Centraal College voor de 
tuchtrechtspraak op vordering van den 
hoofdambtenaar voor de tuchtrechtspraak of 
ambtshalve de bevelen geven, bedoeld in het 
voorgaande artikel. 

Het bepaalde in het voorgaande artikel is 
van overeenkomstige toepassing. 

7. r. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien van zijn 
afkondiging. 

2. Het kan worden aangehaald onder den 
titel "Besluit voorloopige tuchtmaatregelen 
voedselvoorziening". 

nze Minister van Landbouw, Visscherij 
en Voedselvoorziening is belast met de uit
voering van dit besluit dat in het Staatsblad 
zl1 worden geplaatst en in afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 19den November 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van L., V. en V., S. L. MANSHOLT. 
De Minister van justitie, KOLFSCHOTEN. 

(Uitgeg. zo Décember 1945.) 
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z9 November 1945. BESLUIT, houdende 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
30 Mei 1945 (Staatsblad No. F 86), hou
dende nadere voorzieningen ten aanzien 
van de regelingen voor de uitbetaling 
van coupons getroffen in de Koninklijke · 
besluiten van 30 Maart 1945 (Staatsblad 
No. F 37) en van 8 Mei 1945 (Staats
blad No. F 71). 

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

Financiën en van Justitie van 2 September 
1945, no. 162, Generale Thesaurie, afdeeling 
Juridische Zaken en Bewindvoering; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is Ons 
besluit van 30 Mei 19f5 (Staatsblad No. 
F 86) aan te vullen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
6 November 1945, No. 15); 

Gezien het rapport van Onzen Minister 
van Justitie, mede namens Onzen Minister 
van Financiën, van 16 November 1945, No. 
160, Generale Thesaurie, afdeeling Juridische 
Zaken en Bewindvoering; . 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In artikel 3 van Ons besluit van 

30 Mei 1945, (Staatsblad No. F: 86), worden 
achter het woo,d "publiekrechtelijke" toege
voegd de woorden: ,,en door Onzen Minister 
van Financiën nader aangewezen privaat
rechtelijke". 

2. Dit besluit, ten aanzien waarvan de 
bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede lid, 
van het Besluit op den bijzonderen staat van 
beleg, niet kan worden uitgeoefend, treedt 
in werking met ingang van den dag, volgen
de op dien zijner afkondiging. 

Onze Ministers van Financiën en van Ju
stitie zijn, ieder voor zoover hem aangaat, 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden.geplaatst en in 
afschrift zal worden gezonden naar den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 19den November 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. van Financiën, P . LIEFTINCK. 

De Minister van justitie, KOLFSCHOTEN. 

(Uitgeg. 26 November z945.) 
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z9 November z945. BESLUIT, houdende 
vaststelling van het Registratiebesluit 
Motorvoertuigen R.D.M. 

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

Verkeer en Energie van 23 October 1945, no. 
n651, Afd. Vervoerwezen; 

Overwegende, dat het in verband me't het 
nijpend tekort aan motorvoertuigen noodza
kelijk is, het in den lande aanwezige motor
voertuigenmaterieel· opnieuw te doen regi
streeren, ter. bevordering van een doeltref
fend gebruik daarvan; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
6 Nov. '45, No. 27); 
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Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 15 November 1945, 
No. 16718/n651; 
· Hebben goedgevonden en verstaan: 

Art. 1. In dit besluit worden onder mo
torvoertuigen verstaan: rij- of voertuigen op 
twee of meer wielen of op rupsbanden, be
stemd of ingericht om, uitsluitend of mede, 
door een mechanische kracht in, op of aan 
het rij_ of voertuig zelf of een daarmede ver
bonden installatie aanwezig, anders dan langs 
spoorstaven, te worden voortbewogen, opleg
gers aanhangers daaronder begrepen. 

De bepalingen van dit besluit hebben geen 
betrekking op militaire voertuigen. 

2. Een ieder, die een motorvoertuig in 
eigendom bezit of als houder of anderszins 
onder zich heeft, is verplicht, dit motorvoer
tuig op aanwijzing 'van of vanwege den Di
recteur van het Regeeringsdirectoraat voor 
Motorvoertuigen (ingesteld bij Koninklijk 
Besluit van r Augustus 1945, Staatsblad no. 
F 130) en overeenkomstig de daarbij gegeven 
voorschriften te doen registreeren. 

Deze voorschriften behoeven de goedkeu
ring van Onzen Minister van Ve.d<eer en 
Energie. 

3. Een ieder, die 
a. niet vóór r November 1945 door of 

vanwege den Directeur van het Regeerings
directoraat voor Motorvoertuigen ingevolge 
het b epaalde in artikel 2 is aangewezen om 
een motorvoertuig, dat hij in pëgendom bezit 
of als houder of anderszins onder zich heeft, 
te doen regisfreeren, of 

b. na r Nûvember 1945 een motorvoer
tuig in eigendom bezit of als houder of an
derszins onder zich heeft, dat niettegen~taan
de een aanwijzing als bedoeld in artikel 2 
niet ingevolge dit Besluit is geregistreerd, of 

c. een ingevolge· artikel 2 geregistreerd 
motorvoertuig in eigendom bezit of als hou
der of anderszins onder zich heeft, dat om 
welke reden dan ook niet of niet meer over
eenstemt met het registratie-bewijs, bedoeld 
in artikel 4, 

is gehouden daarvan onverwijld schriftelijk 
opgave te doen aan den Rijksinspecteur van 
het Verkeer in he t district, waarin hij zijn 
woonplaats heeft of wanneer hij niet geacht 
kan worden een woonplaats in een district 
van een Rijksinsptcteur van het Verkeer te 
hebben, bij den Rijksinspecteur van het Ver
keer in het district, waarin het motorvoer-
tuig zich be'.lindt. · 

4. Door of vanwege den Directeur van 
h e t Regeeringsdirectoraat voor Motorvoer
tuigen wordt voor elk ingevolge dit besluit 
geregistreerd motorvoertuig een gedagtee
kend en onderteekend registratie-bewijs ver
strekt, bevattende een korte omschrijving 
van het geregistreerde voertuig. 

5. Een ieder, die een motorvoertuig ge
bruikt of onder 2ich heeft zonder het te ge
bruiken, is verplicht, het in artikel 4 be
doelde registratie-bewijs op eerste aanma
ning aan den bevoegden opsporingsambte
naar behoorlijk ter inzage af te geven en 
dezen gelegenheid te geven, het voertuig te 
inspecteeren of te doen inspecteeren. 
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6. r. Overtreding van de voorschriften, 
bij of krachtens dit besluit gegeven, wordt 
gestraft met hechtenis van ten hoogste één 
jaar of een geldboete van ten hoogsteho,ooo. 

2. Indien een der feiten, in het vorig lid 
strafbaar gesteld, wordt begaan door of van
wege een naamlooze vennootschap, een coö
peratieve of andere rechtspersoonlijkheid be
zittende vereeniging of een stichting, wordt 
de strafvervolging ingesteld en de straf uit
gesproken tegen hem, die tot het feit op
dracht gaf of die de feitelijke leiding had bij 
het verboden handelen of nalaten. 

3. Het feit wordt beschouwd als een 
overtreding. 

7. Met de opsporing van de feiten, bij dit 
besluit strafbaar gesteld, zijn, behalve de in , 
artikel 141 van het Wetbqek van Strafvor
dering aangewezen personen, belast 

a. ambtenaren van de Rijks- en Ge-
meente-Politie; . 

b. de ambtenaren van het Regeerings
directoraat voor Motorvoertuigen. 

8. De opsporingsambtenaren zijn te allen / 
tijde bevoegd om een motorvoertuig, waar-
van niet op eerste aanmaning het registra-

" tiebewijs, bedoeld in artikel 4, wordt ge
toond, naar een door hen aan te wijzen plaats 
te doen voeren en het aldaar in bewaring te 
doen stellen. 

De bestuurder van het motorvoertuig is 
gehouden, daartoe zijn medewerking te ver
leenen. 

9. Ingeval van een veroordeeling op 
grond van een overtreding als in artikel 6 
bedoeld, kunnen voorwerpen, waarmede of 
met betrekking tot welke het strafbare feit 
is gepleegd, worden verbeurd verklaard. 

10. Dit besluit kan worden aangehaald als 
Registratiebesluit Motorvoertuigen R.D.M. 

11. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag na dien zijner afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 19den November 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Verk. en E., TH. VAN SCHAIK. 

(Uitgeg. 21 Nov. 1945.) 

s. }' 287 

19 November _1945: BESLUIT, houdende 
een w1Jz1gmg m de tijdelijke voorzie
ningen betreffende het opperbevel over 
de Nederlandsche Strijdkrachten in he~ 
Oosten. 

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

Overzeesche Gebiedsdeelen, mede namens 
Onze Ministers van Algemeene Oorlogvoe
ring van het Koninkrijk, van Oorlog en van 
Marine, van 16 October 1945, re Afdeeling 
A, No. 4; 

Gelet op Ons Besluit van 6 Mei 1942 
(Staatsblad . No. C 39), houdende een tijde-

• 
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lijke voo}ziening in het Algemeen Bestuur 
van Nederlandsch-Indië; 

Ons Besluit van 23 December 1943 (Staats
blad No. D 65), houdende vaststelling van 
het 0-.rergangsbesluit Algemeen Bestuur van 
Nederlandsch-lndië en dat van denzelfden 
datum (Staatsblad No. D 66), houdende 
vaststelling van het Overgangsbesluit Indi
sche Staatsregeling; 

Oven.vegende, dat het dringend noodzake
lijk ~s in verband met de omstandigheden, 
zooals die zich thans opnieuw gewijzigd heb
ben en het herstel van het grondwettig gezag 
in Nf.derlandsch-lndië een wijziging te bren
gen in de tijdelijke voorzieningen betreffen
de het opperbevel over de Nederlandsche 
Strijdkrachtèn in het Oosten; · 

Deri Raad van..5tate gehoord (advies van 
6 November 1945, No. 32); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 15 November 1945, 1e 
Afdeeling A, No. 6. 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
·Art. 1. Artikel .~ van Ons Besluit van 6 

Mei 1942 (Staatsblad No. C 39), zooals uit
<irukkelijk gehandhaafd in het derde lid var, 
Artikel 1 van Ons Besluit van 23 December 
194_~ (Staatsblad No D !is), alsmede Artikel 
3 van Ons Besluit van 23 December 1943 
(Staatsblad No. D 66), wordt gèlezen: 
1 

1. In afwijking van het bepaalde in de 
.artikelen 31 en 32 van de Indische Staats
regeling geldt het bepaalde in de volgende 
1eden van dit artikel. 

2. Zoolang dit door Ons in verband met 
<ie uitzonderlijke omstandigheden, waarin 
Nederlandsch-Indië verkeert, noodzakelijk 
wordt geacht, is er een Bevelhebber der Ne
derlandsche Strijdkrachten in het Oosten, die 
het bevel voert over alle aldaar aanwezige 
Strijdkrachten van het Koninkrijk, onver
minderd hun administratieve betrekkingen 
tot de Nederlandsche Departementen van 
-Oorlog en Marine en het Nederlandsch-Indi
sche Departement van Oorlog. De Neder
landsch-Indische Civiele Administratie is 
daaronder niet begrepen. 

3. De Bevelhebber der Nederlandsche 
'Strijdkrachten in het Oosten is verantwoor
delijk aan den Luitenant-Gouverneur-Gene
raal en neemt de door dezen gegeven aan
wijzingen in acht, een en ander behoudens 
zijn verantwoordelijkheid aan en onderges 
schiktheid jegens de bondgeno.otschappelijke 
Bevelvoering ter zake van de daaraan ter 
beschikking gestelde strijdkrachten. 

2. Dit Besluit treedt in werking, voor 
zoover betreft de wijziging van Artikel 3 van 
Ons Besluit van 6 Mei 1042 (Staatsblad No. 
C 3g), met ingaryg van den dag volgende op 
dien zijner afkondiging in het Staatsblad' en, 
voorzoover betreft de ,wijziging van Artikel 
3 van Ons Besluit van 23 December 1943 
(Staatsblad No. D 66), op het door Ons te 
be palen ~ijdstip als bedoeld in het eerste lid 
van Artikel 17 van laatstbedoeld Besluit. 

Onze M inisters van Overzeesche Gebieds- / 
deelen, van Algemeene Oorlogvoering van 
het Koninkrijk, van Ootlog en van Marine 
zijn belast met de uitvoering van dit Besluit, 
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dat in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 19den November-1945. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Overz. Gebiedsd., LOGEMANN. 

De Min. voor Algem. Oorlogvoerin~ van het 
Koninkrijk, W. SCHERMERHORN. 

De Min. van Oorlog, J. MEYNEN. 

De Min. van Marine, DE BOOY. 

(Uitgeg. 28 November 1945). 

S. F 288 

,; November 1945 BESLUIT tot wijziging 
van het Besluit berechting economische 
delicten (Staatsblad 1944 No. E 135). 

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

Justitie van 24 October 1945, 6e Afdeeling, 
no .. IIOI.; 

Overwegende, dat het gewenscht is eenige 
wijziging te brengen in het~Besluit berech
ting economische delicten; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 13 November 1945, No. 9); · 

Gezien het nader rapport van Onzen v oor
noemden Minister van den 19 November 
1945, 6e Afdeeling no. uo8; 

Hebben goedgevonden en verstaan: , 
Art. l. In het Besluit berechting econo

mische delicten, Staatsblad No. E 135, zooals 
dit besluit nader is gewijzigd, wordt in artikel 
1, onder II, een 1nieuwe letter c ) ingevoegd, 
luidende: 

,,c) plaatsing in een rijkswerkin richting ;" 
en wordt het gestelde onder de letters c ) , 

d) ene) gesteld onder de letters d), e) en f). 
2. Dit besluit treedt id werking op den 

tweeden dag na dien zijner afkondiging in 
het Staatsblad. ' 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit. 

's-Gravenhage, den 1gden November 1945. 

WILHELMINA. 
De Minister van justitie, KOLFSCHOTEN. 

(Uitgeg. i9 Novembe~ 1945) . 
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20 November 1945. BESLUI T, houdende 
w11z1gmg van het Spaarbésluit 1943, 
Staatsblad No. D 13. 

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

Binnenlandsche Zaken en van Financiën d .d . 
13 October 1945, No. 39, Afdeeling Alge
meen Secretariaat en Comptabiliteit ; 

Overwegende, dat de in ons besluit van 
29 April ,943, Staatsblad No. D 13, voor den 
Rijksspaardienst voorgeschreven dubbele 
boekhouding in verband met de gewijzigde 
omstandigheden niet langer noodzakelijk 
moet worden geacht; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
6 November 1945, N!,. 22); 



289 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken, mede na
mens Onzen Minister van Financiën van 19 
November 1945, No. 81, Afdeeling Algemeen 
Secretariaat en Comptabiliteit; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het tweede lid van artikel 6 van 

het Spaarbesluit 1943 wordt gelezen als volgt : 
2. Voor iederen inlegger wordt een spaar

rekening aangehouden. 
2. Dit besluit, dat in het Staatsblad zal 

worden geplaatst, treedt in werking op <len 
dag, volgende op dien zijner afkondiging. 

Onze Ministei;s van Binnenlandsche Laken 
en van Financiën zijn, ieder voorzooveel hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit be
sluit, waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad '\/an State. 

's-Gravenhage, den 2osten November 1945. 

WILHELMINA. 
De Minister van Binn. Zaken, BEEL. 

' De MjP, van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. z4 Dec. z945.) 
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.w November z945. BESLUIT, houdende 
wijziging van het KonmkhJk besiuic van 
IQ Februari 1944 (Staa tsblad No. E II), 

houdende voorschriften voor belegging 
bij den Rijksspaardienst van gereser
veerde gedeeltt.i van aan amb tenaren, 
.militairen en gewezen a1nb-..t.J.are.1.1 en 
milit airen toeKomen cte bezoh .. ,gmgen, 
wachtgelden , onderstande,1, t oelagen op 
pensioen of ande're gelden. 

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

Binnenlandsche Zaken en van 1<1nanc1èn, d.d. 
13 October 1945, No. 39, Afdeeling Algemeen 
Secretariaat en ComprnbiliLeic; 

Overwegende, dat de in ons besimt vao IQ 

Februari 1944, Staatsblad bio. E II voor den 
Rijksspaardienst voorgescnreven auubeie 
.boekhouding in verband met de gew1Jz1gde 
omstandigheden niet langer nooozaKet.JK 
moet worden geacht; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
6 November 1945, No. 22); 

Gezien het nader rapport van Onzt.i Mi
nister van Binnenlandsche Zaken, mede na
mens Onzen Minister van Fmanc1ën van 19 
November 1945, No. 81, Afdeeling Algemeen 
Secretariaat en Comptabiliteit; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. ' 1. 1. Het1 eerste lid van artikel 2 

-van ons Besluit van 10 Februari, 1944 Staats
blad No. E II wordt ingetrokken. 

D e leden 2 tot en met 6 van voornoemd 
artikel worden genummerd I tot en met vijf. 

2. In het nieuwe derde lid van artikel 2 
wordt in plaats- van "derde lid" gelezen: 
,,tweede lid", · 

3. In a rtikel 3, eerste lid, wordt in plaats 
van "artikel 2, lid 3" gelezen: ,,artikel 2, 
lid 2", • 

4. In artikel 3, 2de lid, wordt in plaats van 
~,artikel 2, lid 5" gelezen: ,,artikel 2, lid 4". 
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2. Dit besluit, dat in het Staatsblad zal 
worden geplaatst, treedt in werking op den 
dag, volgende op dien zijner afkondiging. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en van Financiën zijn, ieder vow zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van dit 
besluit, waarvan afschrift zal worden gezon
den aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 2osten November 1945. 

WILHELMINA 
De Minister van Binn. Zaken, BEEL. 

De Min. -van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. z4 December z945). 

S. F 291 , 
20 NovetI]Èer z945. BESLUIT, houdende 

vaststelling van het Tijdelijk Besluit 
schoolgeld lager onderwijs 1945. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken, 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
en van Financiën, van den 1,; October 1945, 
no. 5587, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur, 
Bureau Belastingen; 

Gelet op de artikelen 15 en 28 van het Be
sluit bezettingsmaatregelen; 

Overwegende, dat het wenschelijk is de be_ 
palingen betreffende de heffing van school
geld, voor het gewoon, het voortgezet ge
woon en het uitgebreid lager onderwijs, ver
vat in het krachtens artikel 1 s van het Be
sluit bezettingsmaatregelen voorloopig ge
schorste besluit van de Secretarissen-Gene
raal van de Departementen van Binnenland
sche Zaken, van Opvoeding, W~tenschap en 
Kultuurbescherming en van de waarnemende 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Financiën van 2/15 Mei 1944 (Neder
landsche Staatscourant 1944, no. 114), voor 
zooveel noodig gewijzigd, voorloopig op
nieuw vast te stellen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 November 194s, no. 15); 

Gezien het nader rapport van Onzén Mi
nister van Binnenlandsche Zaken, mede na
mens de Ministers van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen en van Financiën, van 19 
November 1g45, no. 7208, Afdeeling Binnen
landsch Bestuur, Bureau Financiën; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

In afwijking in zooverre van de daarom
trent in de Lager-onderwijswet 1920 opge
fiomen bepalingen _zullen tijdelijk de volgen
de voorschriften gelden: 

Art. 1. Ter tegemoetkoming in de kosten 
van het openbaar en het bijzonder gewoon, 
·voortgezet gewoon e~ uitgebreid lager onde.-
wijs, welke voor rekening van de gemeenten 
blijven, wordt overeenkomstig dit besluit 
door de gemeenten schoolgeld geheven. 

2. Het • schoolgeldjaar is gelijk aan het 
cursusjaar. 

3. 1) Het schoolgeld is verschuldigd voor 
eiken leerling, di in · het schooljaar een 
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school voor onderwijs, als bedoeld in artikel 
x, bezoekt. 

2) Het schoolgeld is verschuldigd voor: 
1. een leerling,. staande; onder ouderlijke 

macht, dan wel onder voogdij van zijn vader 
of zijn moeder, door dengene, die de ouder
lijke macht of de voogdij uitoefent; 

2. een leerling, niet staande onder ouder
lijke macht, noch onder voogdij van zijn va
der of zijn moeder, door den leerling zelf. 

3) Pleegouderlijke zorg vervult te dezen 
opzichte de plaats van 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 wan! het een 
eigen kind. 

4. 1. Maatstaf voor het verschuldigde 
schoolgeld is h~t totaal bedrag, dat de schooL 
geldplichtige is verschuldigd wegens in
komstenbelasting over het bij den aanvang 
van het schoolgeldjaar laatst verloopen ka
lenderjaar of gedeelte van dat kalenderjaar 
(belastingtijdvak) en wegens vermogensbe
lasting over het bij den aanvang van het 
schoolgeldjaar loopende belastingjaar. Indien 
de niet van tafel en bed gescheiden echtge
noot van den schoolgeldplichtige zelf in de 
vermogensbelasting is aangeslagen, wordt bij 
het bepalen van den schoolgeldmaatstaf 
mede rekening gehouden met de door den 
echtgenoot over het hiervoor bedoelde be-· 
lastingjaar verschuldigde vermogensbelas
ting. 

2, Indien de schoolgeldplichtige op grond 
van artikel 54 van het Besluit op de Inkom
stenbelasting 1941 niet in de inkomsten
belasting wordt aangeslagen, is maatstaf 
voor het verschuldigde schoolgeld de loonbe
lasting, welke over het bij den aanvang van 
het schoolgeldjaar laatst verlooi;ien kalender
jaar van den schoolgeldplichtig'e is ingehou
den en (of) nagevorderd. 

3. Was de schoolgeldplichtige in het hier
voor bedoelde kalenderjaar niet belasting
plichtig voor de inkomstenbelasting, dan 
wordt het schoolgeld geheven naar den maat
staf van de inkomstenbelasting of de loon
belasting en de vermogensbelasting, welke 
vermoedelijk verschuldigd zullen zijn over 
het kalenderjaar, onderscheidenlijk het be
lastingjaar, waarin het schoolgeldjaar is a(ln
gevangen, of, indien de schoolgeldplichtige 
ook in dat kalenderjaar niet belastingplichtig 
was voor de inkomstenbelasting, over het 
daaropvolgende kalenderjaar, respectievelijk 
belastingjaar. 

4. Indien het schoolgeldjaar vóór de 
eersten Augustus van het kalenderjaar aan
vangt, treedt voor het in de vorige leden be
doelde laatst verloopen kalenderjaar en loo
pende belastingjaar, het hieraan voorafgaan.. 
de kalenderjaar, respectievelijk belastingjaar, 
in de plaats. 

5. Is de schoolgeldplichtige een gehuwde 
vrouw, die niet duurzaam gescheiden van 
haar echtgenoot leeft, dan wordt de school
geldmaatstaf bepaald alsof de echtgenoot de 
schoolgeldplichtige is. 

6. Bij het vaststellen van 1:>et in de vorige 
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leden bedoelde bedrag van den schoolgeld
maatstaf wordt de aftrek ter voorkoming van 
dubbele belasting buiten aanmerking gelaten. 

5. x. BurgemeestJ:rs en wethouders kun
nen bepalen, dat ovheenkomstig door hen 
te stellen regelen de schoolgeldplichtigen ge
houden zijn tot het doen van vooruitbetalin
gen op rekening van de op te leggen aan
slagen. Het vooruit te betalen bedrag wordt 
als voorloopige aanslag vastgesteld. 

2. De voorloopige aanslag wordt alleen 
met betrekking tot de invordering als een 
aanslag in den zin van dit besluit beschouwd. 

6. De door de gemeenten voor het vast
stellen van den schoolgeldmaatstaf benoodig
de gegevens worden, op de wijze, door Onzen 
Minister van Financiën te bepalen, aan bur
gemeester en wethouders op hun aanvraag 
door 's Rijks belastingdienst verstrekt. 

7. 1. Van personen, die in Nederlandsch
Indië, Suriname of Curaçao woonden in het 
tijdvak van een jaar, onmiddellijk vooraf
gtaande aan het tijdvak, waarover het 
schoolgeld wordt geheven, wordt het s'chool
geld geheven naar den schoolgeldmaatstaf, 
welke vermoedelijk in aanmerking zou zijn 
genomen, indien de inkomstenbelasting en 
de vermogensbelasting ook a\daar werden 
geheven, met dien verstande, dat uitsluitend 
wordt gelet op het inkomen en eventueel het 
vermogen naar de daar geldende regelen 
vastgesteld voor het laatstelijk aangevangen 
belastingjaar of herrekeningstijdvak en dat 
ook overigens de schoolgeldmaatstaf wordt 
bepaald met inachtneming van den toestand 
bij den aanvang van het laatstelijk aangevan
gen belastingtijdvak. 

2. Van de overige niet in Nederland wo
nende schoolgeldplichtigen wordt het maxi
mum schoolgeld geheven, tenzij zij aantoo
nen, dat en in hoeverre een lager bedrag in 
aanmerking genomen zou zijn, indien hun 
woonplaats behoorde tot het grondgebied van 
de gemeente, waar de school is gevestigd. Te 
hunnen aanzien ~ordt de schoolgeldmaatstaf 
echter niet lager gesteld dan f 500. 

8. 1. Bedraagt de schoolgeldmaatstaf 
minder dan f 1 5, dan is geen schoolgeld ver-
schuldigd. . 

2. Het schoolgeld voor het gewoon lager 
onderwijs en h~t voortgezet gewoon lager 
onderwijs bedraagt, voor zoover de raad 
overeenkomstig het vierde lid niet anders be
paalt, per leerling en per schoolgeldjaar bij 
een schoolgeldmaatstaf van: 
f 15 of meer, doch minder dan f 20 
f 20 f 25 
f 25 ,, ,. f 30 
f 30 " f 35 
f 35 f 40 
f 40 " f 50 
f 50 " f 60 
f 60 " f 70 
f 70 " f 80 
f 80 f go 
f go ,, ,, f IOO 

f100 u " f110 

f IIO f 120 
f J:20 " f 130 
f 130 " .. f 140 

f 1.50 
f 2,-

2,50 f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

3,-
3,50 
4,-
4,50 
5,-
5,25 
5,50 
5,75 
6,-
6,25 
6,50 
6,75, 
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î 140 of meer, doch minder dan f 150 f 7.-
f 150 .. .. f 160 f 7,25 
f 160 ,. ,, f I 70 f 7,50 
f 170 .. " f 180 f 7,75 
f 180 .. .. f 190 f 8,-
f 190 " f 200 f 8,25· 
f 200 ,. ., f 220 .f 8,50 
f 220 ,. ,. f 240 f 9,-
f 240 ,, ,, ,, f 260 f 9,50 
f 260 ,, ,. ,, f 280 f I0,-
f 28c, " " f 300 f 10,50 
f 300 ,. ,. f 320 f l I,-
f 320 ,. ,, ,, f 340 f l 1,50 
f 340 " f 360 f 12,-
f 360 .. .. f 380 f 12,50 
f 380 .. " " f 400 f 13,-
f 400 ,. ,, f 420 f 13,50 
f 420 " f 440 f 14,-
f 440 ,. ,, ,, f 460 f 14,50 
f 460 ,. ,, . f 480 f 15,-
f 480 ., ,. f 15,50 
vermeerderd met f 0,50 voor elk bedrag van 
f 20, waarmede de schoolgeldmaatstaf het be
drag van f 480 te 'boven gaat, een en ander 
tot een maximum schoolgeld van f 100. 

3. Het schoolgeld voor het uitgebreid Ja_ 
ger onderwijs bedraagt, voor zoover de raad 
overeenkomstig het vierde lid niet anders be
paalt, per leerling en per schoolgeldjaar bij 
een schoolgeldmaatstaf van: 
f 15 of meer, doch minder dan f 20 f 4,50 
f . 20 " f 25 f 6,-
f 25 " f 30 f 7,50 
f 30 ., ,, f 35 f 9,-
f 35 ,, ., ,. f 40 f 10,50 
f 40 f 50 f 12,-
f 50 " f 60 ' f 13,50 
f 60 " " f 70 f 15,-
f 70 " " f 80 f 15,75 
f 80 'f 90 f 16,50 
f 90" froo f17,25 
f I00 u f 110 f 18,-
f lI0 ,, ,, f I20 f 18,75 
f 120 ,, ,, f 130 f 19,50 
f 130 ,, ,, f 140 f 20,25 
f140" f150 f21,-
f 1),0 f 160 f 21,75 
f 160 " u f l 70 f 22,50 
f 170 " f 180 f 23,25 
f 180 " .. f 190 f 24,-
f 190 ,. ,, ,, f 200 f 24,75 
f 200 ,. ,, f 220 f 25,50 
f 220 f 240 f 27,-
f 240 " f 260 f 28,50 
f 260 ,, ,, f 280 f 30,-
f 280 f 300 t 31,50 
f 300 " f 320 f 33,-
f 320 ,, ,, f 340 f 34,50 
f 34q " f 360 f 36,-
f 360 ,, ,. f 380 f 37,50 
f 380 " f 400 f 39,-
f 400 f 420 f 40,50 
f 420 ., ,. f 440 f 42,-
f 440 ,. ,, f 460 f 43,50 
f 460 " f 480 f 45,-
f 480 ,, ,, f 46,50 
vermeerderd met f 1,50 voor elk bedrag van 
f ::io, waarmede de schoolgeldmaatstaf het 
bedrag van f 480 te boven gaat, een en ander 
tot een maximum schoolgeld van f 300. 
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4. Door het vaststellen van een verme
nigvuldigingscijf er kan de raad bepalen, dat 
meer of minder dan de bedragen, vermeld in 
het tweede en derde lid, verschuldigd is, met 
dien verstande, dat de bepaalde maxima niet 
kunnen worden overschreden en het mini
mum schoolgeldbedrag niet lager zal zijn dan 
f 1 ,50 voor het gewoon en het voortgezet ge
woon lager onderwijs en f 4,50 voor het uit
gebreid lager onderwijs. Op een besluit, als 
hier bedoeld, zijn de bepalingen van de ar
tikelen 269 tot en met 273 der gemeentewet 
van overeenkomstige toepassing. 

5. Indien een cursusjaar minder dan 
twaalf maanden omvat, wordt het school
geld tot zooveel twaalfde gedeelten geheven 

'als het cursusjaar volle maanden duurt, met 
dien verstande, dat de maand, waarin het 
cursusjaar aanvangt, voor een volle maand 
wordt gerekend. 

9. 1. Bij wijziging wan het bedrag van 
den schoolgeldmaatstaf wordt het sch~olgeld 
dienovereenkomstig herzien. 

2. Het te veel betaalde schoolgeld wordt 
zoo spoedig mogelijk gerestitueerd. 

10. Het schoolgeld is verschuldigd over de 
maanden, gedurende welke de leerling in het 
schoolg7Jdjaar aan de school staat inge
schreven, de vacantiën inbegrepen. Gedeelten 
van een maand worden voor een geheele be
rekend. 

11. 1. Ontheffing van schoolgeld wordt: 
verleend bij het tusschentijds verlaten van 
de school over zooveel volle maanden als er 
nog in het schoolgeldjaar overblijven, tenzij 
over d.e maand, waarin de leerling de school 
verlaat, schoolgeld voor een andere school 
verschuldigd wordt, in welk geval mede over 
deze maand ontheffing wordt verleend. 

2. Indien de leerling wegens ziekte de 
school gedurende langer dan drie maanden 
achter.een niet heeft kunnen bezoeken, wordt 
ontheffing van schoolgeld verleend over wo
veel volle maanden, als de school niet is be
zocht. 

3. Indien de' leerling wegens het sluiten 
der school haar gedurende langer dan een 
maand achtereen niet heeft kunnen bezoe
ken, zonder dat op andere wijze in het geven 
van onderwijs is voorzien, wordt ambtshalve 
ontheffing van schoolgeld verleend, over 
zooveel volle maanden als de school geslo
ten is geweest. 

12. 1. Het verleenen van ontheffing ge
schiedt door burgemeester en wethouders of 
een door dezen aan te wijzen gemeente-amb-
tenaar. · 

2. De aanvragen om ontheffing, bedoeld 
in artikel II, eerste lid, moeten worden inge
diend binnen twee maanden, die, bedoeld in 
het tweede lid, binnen vier maanden, nadat 
de leerling het schoolbezoek heeft gestaakt. 

13. 1. Het hoofd van de school zendt 
veertien dagen na den aanvang van het 
schoolgeldjaar aan burgemeester en wethou
ders een lijst van de schoolgaande leerlingen, 
tevens vermeldende de namen van de ouders. 
of verzorgers en hun adressen. 

2. Van de toelating van nieuwe leerlin
gen of het vertrek van leerlingen in den loop 



1945 

van het schoolgeldjàar wordt onmiddellijk 
aan burgemeester en wethouders mededee
ling gedaan. 

14. r. Zoo spoedig mogelijk na ont
vangst van de in artikel 13 bedoelde opgaven 
maken burgemeester en wethouders, of een 
door dezen aan te wijzen gemeente-ambte
naar één of meer lijsten van aanslagen vol
gens de schoolgeldregeling op, welke ter in
vordering worden toegezonden aan den ge
meente-ontvanger. 

2. Tenzij burgemeester en wethouders het 
tegendeel bepalen, wordt het schoolgeld door 
middel van een gedagteekend aanslagbiljet 
:ingevorderd. 

15, 1. Indien het schoolgeldjaar twaalf 
maan.den omvat en een aanslagbiljet wordt 
uitgereikt, is het schoolgeld verschuldigd in 
zoovele gelijke termijnen, als er na de maand, 
vermeld in de dagteekening van het uit te 
reiken aanslagbiljet, nog maanden van het 
schoolgeldjaar overblijven. Op den laatsten 
dag van elk dier maanden vervalt een ter-
mijn. 

2. Vermeldt de dagteekening van het 
aanslagbiljet een latere maand dan de ze
vende van het schoolgeldjaar, dan is, even
als wanneer het schoolgeldjaar minder dan 
twaalf maanden omvat, de aanslag invorder
baar in vijf gelijke termijnen, waarvan de 
eerste vervalt op den laatsten dag van de 
maand, volgende op die, welke in de dagtee
kening van het aanslagbiljet is vermeld, de 
tweede een maand later, en zoo vervolgens. 

16. Het schoolgeld is da·delijk invorder
baar, wanneer de aangeslagene in staat van 
faillissement is verklaard of op zijn roerende 
o( onroerende goederen executoriaal beslag 
is gelegd. 

17. Op de invordering van het schoolgeld 
ziin voorts de artikelen 2g1 tot en met 295 
der gemeentewet van toepassing. 

18. 1. Op de bezwaren tegen en op de 
verzoeken om geheele of gedeeltelijke ont
heffing van den opgelegden aanslag is artikel 
2gg der gemeentewet van toepassing, met 
-dien verstande, dat, indien de belasting niet 
door middel van een aanslagbiljet wordt in
gevorderd, de belastingplichtige bezwaren 
kan inbrengen bij den raad, binnen twee 
maanden nadat het bedrag te zijner kennis is 
gebracht. 

2. De raad kan een of meer gemeente
ambtenaren 11anwijzen, die voor de toepas
sing van dit artikel in zijn plaats of in de 
plaats van den burgemeester t reden. 

19. Indien een aanslag tot een te laag be
drag is opgelegd, wordt het te weinig geheven 
bedrag nagevorderd, zoolang niet vijf jaren 
zijn verstreken, sedert het einde van het 
schoolgeld jaar. 

20, 1. Onjuist vastgestelde aanslagen 
kunnen binnen vijf iaar na afloop van het 
schoolgeldjaar ambtshalve worden verlaagd. 

2 . In gevallen van bijzondere hardheid 
kan geheele of gedeeltelijke ontheffing van 
den opgelegden schoolgeldaanslag worden 
verleend. Burgemeester en wethouders zijn 
bevoegd voor bepaalde gevallen tegemoet te 
komen aan onbillijkheden van overwegen-
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den aard, welke zich bij de toepassing van dit 
besluit mochten voordoen. 

21, 1. Indien de inning van het school
geld voor leerlingen eener bijzondere school, 
ingevolge artikel g5 der Lager-onderwijswet 
1920 geschiedt door het schoolbestuur, zen
den burgemeester en wethouders de vastge
stelde lijsten van aanslagen ter inning aan 
dat bestuur. 

2. Wordt het schoolgeld door middel van 
een aanslagbiljet ingevorderd, dan wordt het 
model daarvan door burgemeester en wet
houders vastgesteld en het aanslagbiljet door 
tusschenkomst van het schoolbestuur uitge
reikt. 

3. Van de verleende ontheffinge~ wordt 
het schoolbestuur mededeeling gedaan. 

4. Binnen twee maanden na afloop van 
het schoolgeldjaar of na den laatsten dag, 
waarop het schoolgeld uiterliik moest zijn 
geïnd, zendt het schoolbestuur aan burge
meester en wethouders een opgaaf met toe
lichting van de posten, welke het niet heeft 
kunnen innen. Burgemeester en wethouders 
stellen deze opgaaf in handen van den ge
meente-ontvanger, teneinde de openstaande 
posten in te vorderen. 

22, r. In afwijking van het daaromtrent 
hiervoor bepaalde, is, behoudens onvermogen, 
voor leerlingen van het gewoon lager onder
wijs, behoorende tot de varende en rijdende 
bevolking, die niet geregeld de school bezoe
ken, een schoolgeld verschuldigd van f 0,10 
per week, bij vooruitbetaling te voldoen aan 
het hoofd der school, die dit op de wijze, 
door burgemeester en wethouders te bepa
len, aan den' gemeente-ontvanger afdraagt. 

2. Als onvermogend worden aangemerkt 
zij, die door een verklaring van den burge
meester hunner woonplaats of verblijfplaats 
van hun onvermogen doen blijken. 

23. · r. Dit besluit vindt voor het eerst 
toepassing op het schoolgeldj~ar, dat op of 
na 1 April 1g45 aanvangt. 

2. De met dit besluit strijdige gemeente
lijke verordeningen blijven van kracht met 
betrekking tot schoolgeldjaren, welke vóór 1 

Juli 1g42 zifo aangevangen. 
-~- ~ Over de schoolgeldjaren, welke na 30 

Juni 1g42, doch voor 1 April 1945 zijn aan-
• gevangen, wordt geen schoolgeld geheven. 

4. Indien over de in het vorig lid bedoel
de schoolgeldiaren schoolgeld is geheven, het
zij op grond van een gemeentelijke verorde
ning, hetzij op grond van het Besluit school
geld lager onderwijs 1g44, wordt dit in min
dering gebracht op het schoolgeld verschul
digd over het in het eerste lid bedoeld 
schoolgeldiaar, of, indien en voor zoover dit 
niet mogeÏijk is, terugbetaald. 

24. Onze Minister van Binnenlandsche 
Zaken is bevoegd, voorschriften, noodig ter 
uitvoering van dit besluit, uit te vaardigen. 

25. 1. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag_ 
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

2. Het wordt aangehaald als "Tijdelijk 
Besluit schoolgeld lager onderwijs 1945". 

:-i. Het Besluit schoolgeld lager onderwijs 
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1944 wordt geacht nimmer te hebben gegol-
den. . 

Onze Ministers van Binne)1landsche Za
ken, van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen en van Financiën zijn belast met de uit
voering van di..t besluit, hetwelk in het 
Stl;latsbla<} zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 2osten November 1945. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binn. Zaken, BEEL. 

De Min. v. 0 ., K. en W., VAN DER LEEUW. 

De Min. van Financiën, P . L IEFTINCK. 
1(UitReg. BDecember z945). 
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2 0 November z945. BESLUIT, houdende 
vaststelling van het Besluit vergoeding 
militaire vorderingen en aanschaffingen 
1945. 

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

Finai:iciën en van Oorlog van 3 November 
1945, no. 58, afdeeling Juridische Zaken en 
Bewin dvoering; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is re
gelen te stellen . omtrent de vaststelling en 
uitkeering van vergoedingen voor inkwartie
ringen en voor vorderingen van roerende en 
onroerende goederen en van diensten door of 
vanwege de Nederlandsche en Geallieerde 
strijdkrachten in Nederland sedert 1 Septem
ber 1944, ~lsmede van vergoedingen voor 
verdere vorderingen of aanschaffingen ten 
behoeve van de Geallieerde strijdkrachten 
in Nederland; 

Gelet op artikel 23 van het Besluit op den 
bijzonderen staat van beleg en op artikel 34 
van de Wet van 14 September 1866, Staats
blad no. 138, zooals die Wet nader is gewij
zigd; 

Gelet op het bepaalde in dé overeenkomst 
van 22 Augustus 1944 tusschen de Regeering 
van het Koninkrijk der Nederlanden en de 
Regeering van het Vereenigd Konin.)rrijk 
(Mutual aid), in de overeenkomst van 8 Juli 
1942 tusschen de Regeering van het Ko
ninkrijk der Nederlanden en de Regeering 
van de Vereenigde Stalicn van Noord-Ame
rika (lend and lease) en in de overeenkomst 
van 16 Mei 1944 betreffende het burgerlijk 
bestuur en de rechtsmacht op Nederlandsch 
grondgebied bevrijd doo( een Geallieerde Ex
peditie Macht; 

Den Raad van State gehoord (Rapport 
van 6 November 1945, no. 18); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van den 17 November 
1945, no. 58, afdeeling Juridische Zaken en 
Bewindvoering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Vergoeding voor inkwartieringen, 

• vorderingen en aanschaffingen ten behoeve 
van de Geallieerde strijdkrachten, onver
schillig door wie binnen het grondgebied van 
het Rijk in Europa gedaan, geschiedt door 
den Staat der Nederlanden. 

2. De vaststelling en uitkeering van: 
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j - a. de vergoedingen, bedoeld in artikel 23 
van het Besluit op den bijzonderen staat van 
beleg, voor inkwartieringen en vorderingen 
en in artikel 34 van de Wet van 14 Septem
ber 1866, Staatsblad no. 138, zooals dit arti
kel nader is vastgesteld b ij verordening van 
den Chef van den Staf Militair Gezag no. 21 
vim 12 September 1g44 (Publicatieblad van 
het Militair Gezag no. 1); 

b. de vergoedingen voor inkwartieringen, 
vorderingen en aanschaffingen door de Ge
allieerde strijdkrachten binnen het grondge
bied van het R ijk in Europa gedaan; 

geschiedt volgens door Onzen Minister 
van Financiën te stellen regelen door een bij 
die regelen aan te wijzen instantie. 

3. Bij het vaststellen van de in het vorige 
artikel bedoelde regelen wordt in acht ge
nomen : 

1e. dat het bedrag der vergoeding naar 
redelijkheid en billijkheid wordt vastgesteld, 
met dien verstande dat: 

a. in geval van vordering in eigendom en 
in geval van aanschaffing de vergoeding niet 
meer zal bedragen dan de som, welke de 
rechthebbende op het tijdstip van de vorde
ring of de aanschaffing in geval van verkoop 
volgens de prijsvoorschriften geldende voor 
gelijksoortige verkoopov~eenkomsten, zou 
hebben kunnen bedingen; 

b. in geval van vordering in gebruik de 
vergoeding niet meer zal bedragen dan de 
som, welke de tot het genot gerechtigde over 
het tijdvak van het gebruik als huur of pacht 
zou hebben kunnen bedingen volgens de prijs
voorschriften geldende voor gelijksoortige 
huur_ of pachtovereenkomsten, vermeerderd 
met een redelijke vergoeding voor de door 
het gebruik ontstane buitengewone waarde
vermindering; 

c. in geval van vordering van diensten de 
vergoeding niet meer zal bedragen dan de 
som, welke de betrokkene gedurende het tijd
vak van het verrichten der diensten en in 
verband met den aard dier diensten, uit 
hoofde van arbeidsovereenkomst, aanneming 
van het werk of andere overeenkomst, zou 
hebben kunnen bedingen volgens de voor ge
lijksoortige overeenkomsten geldende loon
en prijsvoorschriften. 

2e. dat kosten, welke belanghebbende als 
onvermijdelijk en rechtstreeksch gevolg van 
een vordering heeft moeten maken, tot een 
redelijk bedrag vergoed worden. 

3e. dat, indien een bedrijf of tot een be
drijfsuitrusting behoorende zaken zijn gevor
derd en deze vordering de uitoefening van 
het bedrijf belet of bdemmert, te dier zake 
een redelijke vergoeding voor geleden be
drijfsschade wordt toegekend. Bij de vast
stelling van het bedrag der bedrijfsschade 
wordt uitsluitend rekening gehouden met 
den toestand van het bedrijf op het tijdstip 
van vordering. 

4. Onze Minister van Financiën is be
voegd in bijzondere gevallen afwijkingen 
van de gestelde regelen toe te staan. 

5, Tegen de vaststelling van de vergoe
ding, als bedoeld is in artikel 2, is beroep 
mogelijk bij een door Onzen Minister van 
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Financiën aan te wijzen instantie volgens 
door hem te stellen voorschriften. Het be
roep kan niet worden gegrond op de overwe
ging, dat de door Onzen Minister van Fi
nanciën gest elde regelen niet in overeenstem
ming zouden zijn met het bepaalde in arti
kel 3. 

6. 1. Dit Besluit is niet van toepassing op 
gevallen, waarin voor of op den datum van 
inwerkingtreding van dit Besluit een defini
tieve vaststelling van de vergoeding door of 
vanwege Onzen Minister van Oorlog heeft 
plaats gevonden. 

2. De Raad van Beroep inzake vergoe
dingen voor militaire vorderingen, ingesteld 
bij beschikking van Onzen Minister van Oor_ 
log van 22 Juni 1945 (Nederlandsche Staats
courant van 28 Juni 1945), zooals deze sinds
dien is gewijzigd en aavgevuld, neemt geen 
kennis van gevallen waarop dit Besluit van 
toepassing is, tenzij krachtens bijzondere of 
álgemeene machtiging van Onzen Minister 
van Financiën. I 

3. Deze Raad zal bij zijn beslissing op 
een beroep tegen een vaststelling, als be
doeld is in het eerste lid, de regelen in acht 
nemen, welke bij of krachtens dit Besluit zijn 
gesteld of zullen worden gesteld ten aanzien 
van het te vergoeden bedrag. 

7. Onze Minister van Financiën is ge
machtigd nadere regelen te stellen voor de 
uitvoering van dit Besluit. Voor de gevallen, 
welke voor den datum van inwerkingtreding 
van dit Besluit door of vanwege Onzen Mi
nister van Oorlog in behandeling zijn geno
men, zijn Onze Ministers van Financiën en 
van Oorlog gemachtigd tot het stellen van 
overgangsregelen. 

8. Dit besluit kan worden aangehaald als 
"Besluit vergoeding militaire vorderingen en 
aanschaffingen 1945" en treedt in werking 
met ingang van den tweeden dag na dien 
zijner afkondiging. 

Onze Ministers van Financiën en van Oor
log, ieder voor zooveel hem aangaat, zijn be
last met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en in 
afschrift zal worden toegezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 2osten November 1945. 
• WILHELMINA. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. van Oorlog, J. MEYNEN. 

(Uitgeg. 3 Dec. z945.) 
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20 November z945. BESLUIT, houdende 
nadere wijziging van de bepalingen be
treffende den Geneeskundigen Raad 
van het Ministerie van Overzeesche Ge
biedsdeelen. 

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

Overzeesche Gebiedsdeelen van 15 Novem
ber 1945, Commissariaat voor Indische Za
ken, Afdeèling A, No. 7; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
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te bepalen, dat de tweede alinea van arti
kel 9 van Ons besluit van 19 Mei 1917 
(Staatsblad No. 404), laatstelijk gewijzigd 
bij het besluit van 5 October 1945 (Staats
blad F 215), gerekend van 1 November 1945 
wordt gelezen als volgt: 

Behalve bezoldiging geniet hij woning, 
vuur, licht en water en voor het schoonhou
den van de lokalen en van de daarin aan
wezige meubelen een door Onzen Minister 
van Overzeesche Gebiedsdeelen vast te stel
len vergoeding. 

Onze Minister van Overzeesche Gebieds
·deelen -is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst, en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 2osten November 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Overz. Gebiedsd., LOGEMANN. 

(Uitgeg. 28 Nov. z945.) 
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2z November z945. BESLUIT tot uitvoe
ring van artikel 27, derde lid, der Kin
derbijslagwet. 

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

Sociale Zaken van 14 J:ij'ovember 1945, no. 
5193, Afdeeling Arbeid I'I; 

Gelet op artikel 27, derde lid, der Kinder-
bijslagwet; . 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: · 

Art. 1. 1. De bijdrage, bedoeld in artikel 
27, tweede lid, onder a, der Kinderbijslagwet, 
bedraagt voor het jaar 1946 2.19 % van het 
loon, dat krachtens het bepaalde in artikel 
28 dier wet voor premiebetaling in aanmer
king komt. 

2. Voor instellingen van weldadigheid, 
welke voorkomen op de lijst, bedoeld in arti
kel 3 der Armenwet, bedraagt de bijdrage, in 
afwijking van het bepaalde in het vorige lid, 
0.94%, 

2. De opslag, bedoeld in artikel 2 7, twee
de lid, onder b, der Kinderbijslagwet, be
draagt voor de werkgevers, die bij het Rijks
kinderbijslagfonds zijn aangesloten, 0.06 % 
van het loon, dat krachtens hel: bepaalde in 
artikel 28 dier wet voor premiebetaling in 
aanmerking komt. Voor de in den vorigen 
volzin bedoelde werkgevers bedraagt de pre
mie voor het jaar 1946 mitsdien 2.25 %, on
derscheidenlijk 1 % van het loon, dat krach
tens het bepaalde in artikel 28 der Kinder
bijslagwet voor premiebetaling in aanmer
king komt. 

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

's-Gravenhage, den 21sten November 1945. 
WILHELMINA. 

De Minister v. Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. 29 Nov. z945.) 
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:19 November 1945. BESCHIKKING van 
den Minister van Financiën, houdende 
aanvulling van de Beschikking Molest
verzekeringsuitkeeringen 1945 (Staats
blad F 235). 

De Miniter van Financiën, 
Overwegende dat wijziging en aanvulling 

van de Beschikking Molestverzekeringsuit
keeringen 1945 (Staatsblad F 235) noodza
k~lijk is; 

Gelet op artikel 1 van het Machtigings
besluit geldzuivering (Staatsblad F 133); 

Heeft goedgevonden te bepalen als volgt: 

I. 

Artikel 4 van de Beschikking Molestver
zekeringsui tkeeringen 1945 (Staatsblad F 
235) wordt gelezen als volgt: 

Art. 4. x. Uit of van de geblokkeerde re
keningen, genoemd in de artikelen 2 en 3, 
kan door de Maatschappij tot Financiering 
\.an het Nationaal Herstel N .V., in afwijking 
van het bepaalde in artikel 18 van de Be
schikking Deblokkeering 1945 (Staatsblad 
F 196), uitbetaling of overschrijving van 
daarop gestorte uitkeeringen geschieden, 
met inachtneming van het in de leden 2 en 3 
bepaalde. 

2. Indien de Maatschappij tot Financie
ring van het Nationaal Herstel N .V. zulks 
verlangt, is de betrokken verzekerde gehou
den haar schriftelijk te verklaren, dat hij de 
hem door deze maatschappij gestelde en in , 
die verklaring te omschrijven voorwaarden 
met betrekking tot de besteding van het uit 
te betalen of over te schrijven bedrag, zal na
leven. 

3. De Maatschappij tot Financiering van 
het Nationaal Herstel N.V. dient bij het stel
len der in lid 2 genoemde voorwaarden de 
regelen, haar hiertoe door den Minister van 
Financiën gegeven, na te leven. 

II. 
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20 November 1945. BESCHIKKING van 
den Minister van Financiën, houdende 
intrekking van de Beschikking van 20 
September 1945 houdende verbod tot het 
oppotten of opgepot houden van zinken 
pasmunt (Staatsblad No. F 178). 

De Minister van Financiën, 
Overwegende, dat in de tegenwoordige om

standigheden geen aanleiding bestaat tot 
ti,andhaving van de Beschikking verbod op-
potten zinken pasmunt; . 

Gelet op artikel 1 van het Machtigingsbe
sluit geldzuivering (Staatsblad no. F 133); 

Heeft goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De Beschikking van 20 September 

1945 houdende verbod tot IJ.et oppotten of 
opgepot houden van zinken pasmunt (Staats
blad no. F 178) wordt ingetrokken, met dien 
verstande dat ten aanzien van feiten, in strijd 
met het daarin' bepaalde begaan vóór het in 
het volgende artikel bedoelde tijdstip, de 
artikelèn 2 tot en met 5 van het Machtigings_ 
besluit geldzuivering (Staatsblad no. F 133) 
van toepassing blijven. 

2. Deze beschikking, die in het Staatsblad 
zal worden geplaatst, treedt in werking met 
ingang van den dag volgende op dien harer 
afkondiging. 

's-Gravenhage, den 2osten November 1945. 
De Min. van Fi.nanciën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 26 November 1945.) 
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20 November 1945. BESCHIKKING van 
den Minister van Financiën, houdende 
wijziging van de "Zuiveringsbeschikking 
zilveren, nikkelen, bronzen en zinken 
munten" (Staatsblad No. F 183). 

De Minister van Financiën, 1 

Overwegende, dat het noodzakelijk is de 
beschikking van 22 September 1945 (Staats
blad no. F 183), houdende vaststelling van 
de Zuiveringsbescpikking zilveren, nikkelen, 

In de Beschikking Molestverzekeringsuit- bronzen en zinken munten, nader aan te vul
keeringen '1945 (Staatsblad F 235) wordt na !en; 
artikel 4 ingevoegd artikel 4a, luidende als Gelet op artikel 1 van het Machtigingsbe-
volgt: sluit geldzuivering (Staatsblad no. F 133); 

Art. 4a. Het handelen in strijd met het , Heeft goedgevonden en verstaan: 
bepaalde in de artikelen 2 of 3 zoomede het Art. 1. Aan het slot van artikel 1, eerste 
niet-nakomen van een voorwaarde als in een lid, en van artikel 2, eerste lid, van de Zui
verklaring, bedoeld in artikel 4, lid 2, om- veringsbeschikking zilveren, nikkelen, bron
schreven, wordt beschouwd als een misdrijf. zen en zinken munten (Staatsblad no. F 183) 

III. 

Oeze beschikk4ig, die in het Staatsblad 
wordt geplaatst, treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

's-Gravenhage, den 19den November 1945. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 26 'Nov. 1945.) 

wordt, met vervanging van de punt door een 
komma, het volgende toegevoegd: ,,behou

. dens door of namens den Minister van Fi
nanciën, al dan niet onder bepaalde voor
waarden verleende vergunning.". 

2, Deze beschikking, die in het Staats-
blad zal worden geplaatst, treedt in werking 
met ingang van den dag volgende op dien 
harer afkondiging. 

's- Gravenhage, den 2osten November 1945. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 26 November 1945.) 
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zo November z945. BESLUIT, houdende 
herziening van tijdens de bez~tting ver
leende ontslagen en andere maatregelen 
ten aanzien van personen in overheids
dienst. 

Wii WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Mi.nister van 

Binnenlandsche Zaken, mede namens de ove
rige Ministers, van 1 November 1g45, No. 
46482, Afdeeling Binnenlandsch Bestuu¼, 
Bureau Wetgeving; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is, na
dere regelen te treffen met betrekking tot de 
herziening van tijdens de bezi,tting verleen
de ontslagen en andere maatregelen ten aan
zien van personen in overheidsdienst; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 November 1g45, No. 16); 

Gezieri het nader rapport van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken, mede na
mens de overige Ministers, van· rg Nov. 1945, 
No. U 7520, Afdeeling Binnenlandsch Be
stuur, Bureau Wetgeving; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. r. Dit besluit is van toepassing 

op personen, aangesteld of op arbeidsover
eenkomst werkzaam in openbaren dienst hier 
te lande, met uitzondering van hen, die val
len onder de werking van: 

a. het Besl~t Tijdelijke Voorziening Be
stuur Provinciën en Gemeenten; 

b. het Besluit Tijdelijke Organisatie der 
Rechterliike Macht; 

c. het Besluit Rechtsherstel notarissen; 
d. de Militaire Ambtenarenwet 1931, 

voor zoover niet behoon:_nde tot het wapen 
der Koninkliike Marechaussee. 

2. Wii behouden Ons voor. dit besluit ge
heel of ten deele mede van toepassing te ·ver
klaren op één of meer der in het eerste lid 
uitgezonderde categorieën van personen. 

2. r. Ontslagen en disciplinaire straffen 
door of vánwe11:e den bezetter verleend, on
derscheidenlijk opgelegd( worden overeen
komstig de navolgende bepalingen herzien. 

2. Geen herziening vindt plaats van een 
disciplinaire straf, anders dan ontslag. indien 
deze in feite op een buiten de bezetting ge
legen grond is opgelegd. 

3. r. De herziening geschiedt op verzoek 
of - in het geval, bedoeld in het derde lid -
ambtshalve, door het gezag, dat bevoe11:d is 
het ontslag te verleenen. onderscheidenlijk de 
straf op te leggen, met dien verstande, dat, 
indien deze bevoegdheid bii Ons berust. de 
herziening geschiedt door Onzen betrokken 
Minister. 

2. Het verzoek, bedoeld in het vorig lid, 
moet worden ingediend binnen 60 dagen na 
den dag van inwerkingtreding van dit be
sluit. en in het geval. bedoeld in de eerste 
zinsnede van het zesde lid. binnen "IO dagen 
nadat de aanzegging tot staking of de schor
sing haar kracht heeft verloren. 

3. De , herziening vk het ontslag ge
schiedt ambtshalve, indien de betrokkene na 
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de bezetting de betrekking, waaruit hij is 
ontslagen, wederom vervult. 

4. Tot indiening van het verzoek is be
voegd de getroffene of, indien deze is over
leden, zijn weduwe of kinderen. 

-~- De herziening geschiedt binnen go da
gen, nadat het verzoek door het bevoegd ge
zag is ontvangen, in het geval, bedoeld in lid 
3, binnen go dagen na den dag van inwer
kingtreding van dit besluit. 

6. Geen herziening vindt plaats, zoolang 
ten aanzien van den getroffene een aanzeg
ging tot staking van de uitoefening van zijn 
functie of een schorsing van kracht is of in
dien de getroffene is ontslagen, een en ander 
oo grond van het Zuiveringsbesluit 1945 
(Staatsblad No. F 1.~2) of het; Zuiveringsbe
sluit (Staatsblad No. E 14). 

4. r. De her~iening van ontslag leidt tot: 
A. indien het ontslag in feite op een bui

ten de bezetting gelegen grond is verleend: 
ontslag van den betrokkene door het inge

volge de geldende wetteliike bepalingen be
voegd gezag, met ingang-,van den dag, waar
op het tiidens de bezetting verleende ontslag 
is ingegaan; 

B. in andere. gevallen: 
a. weder indienstneming - voor zooveel 

noodig - in dezelfde of een overeenkomstige 
betrekking, met ingang van den dag. waarop 
de betrokkene in feite de uitoefening van zijn 
betrekking hervat of heeft hervat: 

b. regeling van de rechtspositie in dier 
voege, dat deze met ingang van den dag van 
ingang der weder indienstneming. onder
scheidenliik van beëindiging der dienstbe
trekking, geliik is aan die. waarin de betrok
kene zou hebben verkeerd, indien het ont
slag tiidens de bezetting niet zou hebben 
olaats gehad; 

c. toekenning van een schadeloosstelling 
ten bedrage van 70 oct. van de geldswaarde 
der oo s>:eld waardeerbare voordeelen. welke 
de betrokkene in het tijdvak tusschen den 
dag van ingang van het ontslag en df'n dag 
van ingang der weder indienstneming, on
derscheidenliik van beëindiging der die1"'st
betrekking zou hebben genoten. indien hij 
niet tiidens de bezetting ware onts1'1gen. be
houdens verrekening van na laatstgenoemd 
ontslag genoten inkomsten als aan<Tewezen in 
de krachtens het zesde lid vastgestelde voor
schriften. 

2. Het ontslag wordt onder meer geacht 
in feite oo een buiten de bezetting gelegen 
grond te ziin verleend: 

a. indien het oo verzoek is verleend. en dit 
verzoek niet in hoofdzaak ziin grond vond in 
de houding van den betrokkene tegenover de 
bezetting; 

b. indien het gegrond was op de omstan
difThei d . dat de betrokkene door den Pen
sioenraad uit hoofde van ziekte of gebreken 
ongeschikt is l!"eoordeeld voor de verdere 
waarneming ziiner betrekking. 

':I. Herziening van een disciplinaire straf, 
anders dan ontslae:. leidt tot: 

a. intrekking van de desbetreffende be
schikking; 
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b. ongeliaanmaking van de gevolgen 
daarvan. 

4. Voor zoover ongedaanmaking, als be
doeld in het vorig lid, naar het oordeel van 
'het bevoegd gezag niet mogelijk is, wordt een 
schadeloosstelling toegekend ten bedrage van 
het geldelijk nadeel, dat den betrokkene is 
toegebracht. , 

5. Het besluit, houdende herziening, 
wordt aan den betrokkene, onderscheidenlijk 
zijn weduwe of kinderen, in afschrift mede
gedeeld. 

6. Onze Minister van Binnenlandsche Za
ken stelt nadere regelen vast met betrekking 
tot de toepassing van de voor gaande leden; 
deze voorschriften worden in de Staatscou
rant bekend gemaakt. 

5. 1 . Indien een buiten de bezetting ge
legen grond voor ontslag is ontstaan, blijft de 
maatregel, bedoeld in artikel 4, eerste lid, 
onder B, a, achterwege en wordt den betrok
kene ontslag verleend door het ingevolge de 
geldende wettelijke bepalingen bevoegd ge
zag, met ingang van den dag, waarop de 
grond voor ontslag is ontstaan. 

, 2. De maatregel, bedoeld in artikel 4, 
eerste lid, onder B, a, blijft achterwege, in
dien de betrokkene is ontslagen op grond van 
Ons besluit van 12 Mei l:945 (Stbl. No. F 
70) of van Ons besluit van 10 October 1945 
(Stbl. Nó. F 221). 

6. 1. Zij, die op den dag van inwerking
treding van dit besluit een betrekking of 
rang bekleeden ingevolge indienstneming of 
bevordering door of vanwege den bezetter, 
worden geacht met ingang van den zestigsten 
dag na dien van inwerkingtreding van dit be
sluit te zijn ontslagen, onderscheidenlijk te
ruggezet in den rang, dien zif vóór de bezet
ting hebben bekleed, tenzij de indienstne
ming of bevordering op verzoek van den be
trokkene door het tot indienstneming of be
vordering bevoegd gezag of - indien deze 
bevoegdheid bij Ons berust - door Onzen 
betrokken Minister is bek,rachtigd. 

2. De bekrachtiging wordt verlee~d, in
dien de indienstneming of bevordèring geen 
verband hield met de houding van den be
trokkene of van derden tegenover de bezet
ting. 

:I· Tegen de beslissing op het verzoek 
staat geen beroep open bij en wordt noch in 
eersten aanleg noch in hooger beroep geoor
deeld of een uitspraak gegeven door de or
ganen en de commissiën, bedoeld in artikel 3 
van de Ambtenarenwet 1929. 

7. r. Indien tengevolge van weder-in
<Jtenstnemingen ingevolge artikel 4, eerste lid, 
onder B, a, personen in den dienst overtollig 
zijn, kunnen deze, voorzoover door of van
wege den bezetter aangesteld, onverminderd 
de mogeliikheid van ontslag krachtens het 
Zuiveringsbesluit 1g4s of Ons Besluit van 
10 October 104s (Stbl. No. F 221) en onver
minderd artikel 6 :van dit besluit, worden 
ontslagen dan wel in een andere functie aan
gesteld. 

a. Bij het ontslag ingevolge het voorgaan-

I 
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de lid wordt den betrokkene een wachtgeld 
toegekend op den voet van Ons Besluit van 
3 Augustus 1g22 (Stbl. No. 479), zooals dat 
sedert is gewijzigd, ten laste van het lichaam, 
op welks begrooting de wedde van den be
trokkene werd geraamd. 

3. Voor de toepassing van artikel 43 der 
PenJioenwet 1g22 wordt een ontslag inge
volge ,•het eerste lid geacht op grond van 
nieuwe organisatie van het dienstvak te zijn 
verleend. ' 

8. Aan personen, te wier behoeve tijdens 
de bezetting ingevolge de door den bezetter 
uitgevaardigde voorschriften geen salaris is 
uitbetaald, en van wie, in verband met het 
gevaar van maatregelen van den bezetter, 
redelijkerwijze niet verlangd mocht worden, 
dat zij hun ...àfenst verrichtten, wordt een 

' schadeloosstelling toegekenq_ op den voet van 
het bepaalde in artikel 4 , lid 1, onder B, c. 
Het bepaalde in artikel .,, artikel 4, lid 6 en 
artikel s is van overeenkomstige toepassing. 

9. Onverminderd de gevolgen, daaraan 
_krachtens andere wettelijke voorschriften 
verbonden, wordt aan hem, die terzake van 
de toepassing van dit besluit en de op grond 
daarvan vastgestelde voorschriften opzette
lijk onjuiste inlichtingen verstrekt, onmid
d_ellijk ontslag verleend. 
, 10. Onze Ministers van Binnenlandsche 

Zaken en van Financiè"n stellen voorschriften 
vast met betrekking tot de wijze van beta
ling van de .ingevolge dit besluit toegekende 
schadeloosstellingen. Deze voorschriften 
worden in de Staatscourant bekend gemaakt. 

11. 1. Hij, die bij wegé van rechtsherstel 
een uitkeering heeft ontvangen gelijk aan het 
totaal der wedden, die hij met inachtneming 
van de wettelijke voorschriften omtrent de 
bezoldiging en den normalen duur van zijn 
dienst genoten zou hebben, wanneer geen 
ontslag, onderscheidenlijk niet-uitbetaling 
als bedoeld in artikel 8, had plaats gehad, is 
verplicht tot terugbetaling van hetgeen 
krachtens artikel 4.. lid 1, onder B, c, in min-, 
<lering moet worden gebracht op de daar en 
in artikel 8 bedoelde schadeloosstelling. 

2 . Onze Minister van Binnenlandsche Za
ken stelt de overige in verband met de ver
vanging van Ons besluit van 18 September 
1944, Staatsblad No. E 94, dooi- dit besluit 
noodige overgangsbepalingen vast. _ Deze· 
voorschriften worden in de Staatscourant be
kend gemaakt. 

12. 1. Dit besluit, -ten aanzien waarvan 
de bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, lid 2, 
van het Besluit op den Biizonderen Staat van 
Beleg, niet kan worden uitgeoefend, treedt in 
werking met ingang van een door Onzen Mi-

\ nister van Binnenlandsche Zaken te bepalen 
datum. 

2. Met ingang van dien dag treedt Ons 
besluit van 18 September 1g44, Stbl. No. E 
g4, buiten werking. 

Onze Ministers zijn, ieder voorzooveel hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit be~ 
sluit, dat in het Staatsblad zal worden ge-
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plaatst en waarvan afschrift gezonden zal. 
worden aan den Raad van State. · 

's-Gravenhage, den 2Ósten November I945. 

WILHELMINA. 
De Voorzitfer van den R aad van Ministers, . 

tevens belast met de alg.oorlogvoering v.h. 
~oninkrijk, W. SCHERMERHORN. 

De Minister van Binn. Zaken, BEEL. 

De Min. v. Buitenl. Z. a.i., J. H . v. ROYEN. 

De Minister van Justitie, KOLFSCHOTEN. 

De Min. v. 0., K. en W., VAN DER J..,EE UW. 

De Min . . van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. van Oorlog, J. MEYNEN. 

De Min. van Marine, DE Boov. 

De Min. v. Openb. W. e_!2 W., J. A. RINGy>RS. 

De Min. van Verk. en E., TH. VAN SCHAIK. 

De Mi1,. ,•. Handel en Nijverheid, H. Vos. 
De Min. van Scheepvl!_!art a.i., DE Boov. 

De Min. v. V., L. en V., S. L . MANSHOLT. 

De Minister v . Sociale Zaken, W. DREES. 

De Min . . v. Overz. Gebiedsd., LoGEMANN. 

De Min. zonder Portel., J. H . VAN RoYEN. 

(Uitgeg. 28 November I945). 
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.22 November I945· BESLUIT, houdende 
intrekking van het Vaarplichtbesluit 
~942 (Staatsblad No. C Ig). 

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

Scheepvaart a.i., van Landbouw, Visscherij 
en Voedselvoorziening, van Overzeesche Ge
biedsdeelen, van Sociale Zaken, van Justitie, 
van Marine, van Binnenlandsche Zaken, van 
Buitenlandsch~ Zaken, van Verkeer en Ener-

• gie; dd. 27 September I945, No. 5772 AJ. J.; 
Overwegende, dat de feitelijke oorlogstoe

stand voor het Koninkrijk beëindigd is en 
dat in verband daarmede handhaving ván de 
verplichting tot het verrichten van diensten 

.., ten behoeve van de zeevaart door personen, 
die niet in werkelijk en dienst zijn opgeroe
pen bij de zee- of landmacht van het Konink
rijk, niet langer noodzakelijk is; 

Overwegende, dat zich hier een geval voor
doet van spoedeischenden aard als voorzien 
in artikel 50 der Surinaamsche Staatsi:ege
ling en in artikel 50 der Curaçaosche Staats
regeling, waarin de Staten van Suriname en 
-de Staten varî Curaçao niet kunnen worden 
gehoord; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
I3 Novemb,er I945 No. I3); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van I7 November I9~5, 
No. I6968 AJ. J.; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Ons besluit van II Maart I942, 

(Staatsblad No. C Ig) (Vaarplichtbesluit) 
hoµdt op van kracht te zijn met ingang van 
.2 Maart I946. 

2. Ten aanzien van vaarplichtige zeelie
.den, die dienst doen of hebben gedaan aan 

298 

boord van kustvaartuigen of van visschers
vaartuigen onder Nederlandsche vlag kunnen 
Onze Ministers van Scheepvaart en van 

.Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening 
bepalen , dat Ons in het voorgaande artikel 
genoemd bèsluit buiten werking treedt op 
een door hen te bepalen, aan het in artikel I 
genoemd tijdstip voorafgaanden datum. 

3. Het tweede lid van artikel 44 van Ons 
besluit ván II Maart I942, (Staatsblad No. 
C. Ig), wordt gelezen afs volgt: 

"Alle aanspraken, welke uit hoofde van 
dit besluit zijn verkregen, kunnen ook na het 
tijdstip in het eerste lid bedoeld, worden gel
dend ·gemaakt op de wijze, otnscrhreven i,n de 
artikelen II, 3e lid, en Ig." ' 

4. Dit besluit is medeverbindend voor 
Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao en 
treedt in werking op den dag, volgende op 
dien zijner afkondiging, met dien verstande, 
dat het ii!i Nederlandsch-Indië, Suriname en 
Curaçao in werking treedt met ingang van 
den dag, volgende op dien zijner afkondiging 
in het betrokken gebiedsdeel. 

Onze Minister van Scheepvaa_i;1:', voor zoo'
veel noodig in overleg met Onzen Minister 
van Landbouw, Visscherij en Voedselvoorzie
ning, Onzen Minister van Sociale Zaken en 

, Onzen Minister van Overzeesche Gebieds
deelen; ieder voor zooveèl hem betreft, zijn 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad, het Staatsblad van 
Nederlandsch-lndië, het Gouvernementsblad 
van Suriname en het Publicatieb,ad van Cu
raçao zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad · 
van State. 

's-Gravenhage, den 22sten November I945· 
WILHELMINA. 

De Min. van Scheepv. a .i ., DE Boov. 

De Min. van L ., V. en V., S. L. MANSHOLT . 

De Min. v. Overz. Gebiedsd., LoGEMANW. 

De Minister 'v. Sociale Zaken, W. DREES. 

De Minister van justitie, KOLFSCHOTEN. -

De Min. van Marine, DE Boov . 

De Minister va n Binn. Zaken, BEEL. 

De Min. v . Buitenl. Z. a.i., J. H. v. RoYEll. 
De Min. van Verk. en E., TH. VAN SCHAIK.. 

(Uitgeg. II December I945.) 
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23 November I945· BESLUIT, houdende 
uitbreiding van de lijst, behoorende bij 
het Besluit ontbinding landsverrader
lijke organisaties. 

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

Justitie van den Ig November I945, 6e Af
deeling, No. I107; 

Overwegende, dat Ons gebleken is, dat na 
te noemen organisatie als nationaal socialill
tisch moet worden aangemerkt; 

Gelet op het bepaalde in artikel I, tweede 
lid, van Ons besluit ontbinding landsverra-
dèrlijke organisaties; · 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
aan de lijst, behoorende bij het Besluit 

ontbinding landsverraderlijke organisaties, 
toe te voegen: 

41. Zeevaartfront. 
Dit besluit, ten àanzien waarvan de be

voegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede lid, 
van het Besluit op den bijzonderen staat van 
beleg, niet k_an worden uitgeoefend, treedt in 
werking op den dag, volgende op dien zijner 
afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 23sten November 1945. 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, KoL'FSCHOTEN. 

(Uitgeg . 6 December z945.) 
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.24 November r945. BESLUIT, houdend~ 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
n April 1942, Staatsblad No. C 31, hou
dende bepalingen, dat in tijden van oor
log, oorlogsgevaar of andere buiten.ge
wone omstandigheden officieren en re
serve-officieren als zoodanig vóor den 
duur der vervulling eener bepaalde func
tie of opdracht tijdelijk kunnen_ worden 
benoemd. • 

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

,Oorlog van 20 November 1945, Afd. A I, 
Bur. 1, no. 123; 

Gezien Ons besluit van n April 1942, 
Staatsblad no. C 31, zooals dit thans luidt; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. in te trekken artikel 4 van voormeld 

besluit; 
II. te bepalen, dat 
a. de artikelen 5 tot en met 8 van voren

aangehaald besluit zullen worden genum
merd: 4, 5, 6 en 7; 

b. dit besluit in werking treedt op den 
<lag zijner plaatsing in het Staatsblad. 

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

's-Gravenhage, den 24sten November 1945. 

WILHELMINA. 
I)e Min. van Oo'rJog, J. MEYNEN. 

(Uitgeg. 4 December z945.) 
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.26 November z945. BESLUIT, bepalende 
· de bekendmaking in het Staatsblad van 

d& op 20 Maart 1945 te Parijs tusschen 
het Koninkrijk der Nederlanden, de 
Fransche Republiek, het Koninkrijk Bel
gië en het Groothertogdom Luxemburg 
gesloten Overeenkomst tot onderling 
overleg. · 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de op 20 Maart 1945 te . Parijs tus-
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schen het Koninkrijk der Nederlanden, de 
Fransche Republiek, het Koninkrijk België 
en het Groothertogdom Luxemburg gesloten 
Economische Overeenkomst' tot onderling 
overleg, van welke Overeenkomst een af
druk 1 en een vertaling bij dit Besltii:t zijn 
gevoegd; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken a.i. van den 21sten 
November 1945, Directie van het Protocol en 
Directie '\(an Economische Zaken, No. 10754; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Bovengenoemde Overeenkomst, alsmede 

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

Onze Ministers, Hoofden van Departe
menten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder 
voor zooveel hem aangaat, belast met de uit
voering van hetgeen ten deze wordt ver
eischt . 

's-Gravenhage, den 26sten November 1945 . 

WILHELMINA. 
De Min. v. Buitenl. Z. a.i., J. H. V. ROYEN. 

(Uitgeg. 5 December z945.) 

Vertaling. 

Economische 0Yereenkomst tot onderling 
overleg tussehen 1le Fransehe Republiek, 
het l(oninkrijk België, het Koninkrijk der 

Nederlanden en het Groothertogdom 
Luxemburg. 

De Regeering van Hare Majesteit de Ko
ningin der Nederlanden, de Voorloopige Re
geering van de Fransche Republiek, de Re
geering van Zijne Majesteit den Koning der 
Belgen en de Regeering van Hare Konink- 1 
liike Hoogheid de Groothertogin van Luxem
burg, 

in het verlangen, de vraagstukken van her
stel en wederopbouw, die zich voordoen op 
haar grondgebied, dat het slachtoffer is ge
worden van de vijandelijke bezetting, in een 
geest van internationale samenwerking op te 
lossen, 

ervoor willende zorgdragen, dat haar sa
menwerking in de toekomst . wordt gehand
haafd, en geleid door den wensch, aldus bij 
te dragen tot de ontwikkeling ·van de econo
mische bedrijvigheid in de. wereld, 

hebben besloten te dien einde een Over
eenkomst tot economisch overleg te sluiten 
en hebben als haar Gevolmachtigden aange
wezen, te weten: 

De Regeering van Hare Majesteit de Ko
ningin der Nederlanden: 
den Heer Boissevain, Tijdelijk Zaakgelastig
de der Nederlanden te Parijs, 

De Voorloopige Regeering van de Fran
sche Republiek: 
den Heer Georges Bidault, Minister van Bui
tenlandsche Zaken, 

De Regeering van Zijne Majesteit den 
Koning der Belgen: 

1 De Fransche tekst van deze Overeen
komst is niet opgenomen. 

I 
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Zijne Excellentie Baron Guillaume, Ambas
sadeur van België te Parijs, 

De Regeering van Hare Koninklijke Hoog
heid de Groothertogin van Luxemburg: 

den Heer Funck, Gezant van Luxemburg 
te Parijs, 
die, na uitwisseling van hun in goeden en 
behoorlijken vorm bevonden volmachten de 
vdlgende bepalingen zijn overeengekomen: 

Artikel I. 
De Hooge Verdragsluitende Partijen zul

len gezamenlijk overleg plegen ten einde el
kander wederkeerige hulp te verleenen en 
haar belangen tot overeenstemming te bren
gen op het volgende gebied: 

a . Voedselvoorziening en levering van 
eerste levensbehoeften; 

b. Onderlinge levering van grondstoffen 
en werktuigen, welke onmisbaar zijq voor 
het herstel van de landbouw- en industrie
productie; 

c. Aanpass ing aan de bestaande voort
brenging, rekening houdende met het tradi
tioneele handelsverloop tusschen de vier lan
den; 

d. Oprichting van nieuwe industrieën; 
e. Ordening van het vervoer en in het bij_ 

zonder van de havenbedrijven. 
De vier Regeeringen beoogen de gemeen

schappelijk beschikbare hulpmiddelen zoo 
goed mogelijk te benutten en, ieder voor zoo
ver haar betreft, een progressieve hervatting 
van den intemationalen handel te bevorde
ren. 

Artikel II. 
Er zal een Raad van Economische Samen

werking worden iqgesteld, welke tot taak zal 
hebben, de vraagstukken bedoeld in artikel 
I van deze Overeenkomst te bestudeeren en 
voorstellen tot oplossing daarvan aan de vier 
belanghebbende Regeeringen te doen, 

De Raad zal de mogelijkheid bestudeeren, 
de politiék der vier Regeeringen te coördi
neeren op het gebied van vaststelling van en 
toezicht op de prijzen, sociale zekerheid en 
volledige tewerkstelling der arbeidskrachten,_ 
belasting-toezicht, douane-tarieven en con
tingenteeringen. 

Artikel III. 
De Raad zal uit drie Delegaties bestaa'n, 

welke onderscheidenlijk de Regeeringen der 
Belgisch-Luxemburgsche Economische Unie, 

• 
van Nederland en van de Fransche Repu
bliek zullen ~ ertegenwoordigen. 

Artikel IV. 
De zittingen van den Raad zullen eenmaru 

per maand plaats hebben. 
De drie Delegaties zullen zich met elkan

der verstaan ten einde Drieledige Commis
sies van deskundigen aan te wijzen, belast 
met het bijstaan van den Raad in alle tot zijn 
bevoegdheid behoorende aangelegenheden. 

Een permanent Secretariaat zal belast wor
den met het onderhoudet;i van een duurzame 
verbinding tusschen de onderteekenende 
Regeeringen, den Raad van Economische 
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Samenwerking en de Drieledige Commissies. 
Een van zijn voornaamste taken zal bestaan 
in het bijeenbrengen van de voor de werk
zaamheden van den Raad benoodigde docu
mentatie. 

Artikel V. 
Deze Overeenkomst zal in werking treden 

na bekrachtiging door de vier Regeeringen 
en de akten van bekrachtiging zullen zoo 
spoedig mogelijk te Parijs worden uitgewÏi:
seld. 

Zij zal te allen tijde door elk der Hooge 
Verdragsluitende Partijen kunnen worden 
opgezegd met inachtneming van een opzeg
gingstermijn van drie maanden. 

Ten blij ke waarvan de hierboven genoem
de Gevolmachtigden deze Overeenkolilllt 
hebben onderteekend en van hun zegel heb
ben voorzien. 

Gedaan te Parijs, in vier exemplaren, den 
20 Maart 1945. 
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G. W. Boissevaia 
Bidault 
Guillaume 
Ant. Funck 

27 November 1945. BESCHIKKING van 
den Minister van Financiën, houdende 
intrekking van den registratieplicht, be
doeld în -de Eerste Uitvoeringsbeschik
king Machtigingsbesluit geldzuivering 
van 9 Augustus 1945 (Staatsblad No. F 
135). 

De Minister van Financiën; 
Overwegende, dat handhaving van den re

gistratieplicht, bedoeld in artikel 2 van de 
Eerste Uitvoeringsbeschikking Machtigings
besluit geldzuivering van 9 Augustus 1945 
(Staatsblad No. F 135), nader aangevuld en 
gewijzigd bij beschikking van 6 September 
r945 (Staatsblad No. F 163), thans niet meer 
noodz~elijk is; 

Gelet..:op artikel 1 van het Machtigingsbe
sluit geldzuivering (Staatsblad No. F 133) ~ 

Heeft goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Artikel 2 van de Eerste Uitvoe

ringsbeschikking Machtigingsbesluit geldzui
vering van g Augustus 1945 (Staatsblad No. 
F 13 _~), zooals dit nader is aangevuld en ge
wijzigd bij beschikking van 6 Septembei:: 1945 
(Staatsçlad No. F 16_,) wordt ingetrokken, 
met dien verstande, dat het bepaalde in het 
derde lid van toepassing blijft ten aanzien 
van feiten, begaan vóór het in het volgende 
artikel.genoemde tijdstip. 

2. Deze beschikking, die in het Staattt
blad za'I worden geplaatst, treedt in werking 
met ingang van den dag volgende op dien 
harer afkondiging. 

's-Gravenhage, den 27sten November 1945. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 3 December 1945.) 
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'_30 November z945. BESLUIT, houdende 
tijdelijke verlenging van de regeling in 
zake het van Rijkswege verstrekken van 
bijzoddere toeslagen op bepaalde sociale 
verzekeringsrenten en van kraamgelden. 

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

Sociale Zaken en Financiën van I3 Novem
ber 1945, No. 2283, Afdeeling Arbeidersver
zekering en van 24 November I945, No. 51, 
Afdeeling Economische en Sociale Zaken; 

Overwegende, dat het wenschelijk is de re
geling in zake het van Rijkswege verstrekken 
van bijzondere toeslagen op bepaalde sociale 
verzekeringsrenten en van kraamgelden tij
delijk te verlengen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Artikel I. 
In de artikelen 1 en 6 van het besluit van 

,de Secretarissen-Generaal van' de Departe
menten van Sociale Zaken en van Financiën 
van 9 Juli I94I betreffende tijdelijke ver
hooging van bepaalde sociale verzekerings
.renten ~et een bijzon1eren toeslag, Staats
blad No. S 80_1, zooals dat besluit laatstelijk 
is gewijzigd bij het besluit van de Secreta
rissen-Generaal voornoemd van I3 Novem
ber 1944, Nederlandsche Staatscourant I945, 
No. 24, worden de woorden: ,,3I December 
1945" vervangen door de woorden: ,,3I De
cember 1946". 

Artikel II. 
De uitkeeringen van kraamgeld, welke door 

een orgaan, b~last met de uitvoering van de 
Ziektewet, overeenkomstig de bepalingen 
dier wet over het jaar I946 worden gedaan, 
worden door het Rijk aan voornoemd uit
voeringsorgaan terugbetaald. 

Artikel III. 
In artikel 7 van hé't besluit van de Se

cretarissen-Generaal van de Departementen 
van ~ociale Zaken en van Financiën van 25 
September 1943 betreffende uitkeering van 
kraamgeld in gevallen, waarin daarop krach
tens de Ziektewet geen aanspraak bestaat, 
Staatsblad No. S . 807, zooals dat besluit laat
stelijk is gewijzigd bij besluit van de Secre
tarissen-Generaal voornoemd van I3 Novem
ber I944, NederlanàscÎ>e Staatscourant I945, 
No. 24, worden de woorden "vóór I Januari 
IQ46" vervangen door de woorden: ,,vóór I 
Januari I947". 

Onze Minister van Sociale Zaken i~ belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 3osten November I945• 

WILHELMINA. 
De Minister v. Sociale Zaken, W, D REES. 

De Min. van Financiën, P . LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 20 December z945.) 
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8 December z945. BESLUIT, betreffende 
nadere wijziging van het Koninklijk be
sluit van I7 Mei 1863, Staatsblad No. 
61, houdende vaststelling eener instruc
tie voor den Administrateur van het 
Kroondomein. 

Wij WILHELMINA, en.z.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 4 December 1945, afdeeling 
Domeinen, no. 178; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
De aanhef van artikel 1 van.tiet Koninklijk 

Besluit van 17 Mei 186:,i -(Staa'tsblad no. 61), 
opnieuw bekend gemaakt krachtens Konink
lijk Besluit van 24 Maart 1908 (Staatsblad 
no. 8g), wordt gelezen: 

Alvorens in dienst te treden, legt de Ad
ministrateur in Onze handen of in handen , 
van een autoriteit daartoe door Ons gemach
tigd, den eed af van den volgenden inhoud: 

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

's-Gravenhage, den 8sten .December 1945 . 
WILHELMINA. 

De Min. van Fi.nanciën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. zz Januari z946.) 
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30 November z945. BESLUIT tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van 19 Mei 
1945, Staatsblad No. F 77, houdende re
geling van de toelage aan toegevoegde 
raadslieden als bedoeld in artikel 30, lid 
9, van het Tribunaalbesluit. 

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

~ustitie van den 24 November 1945, Afdee
lmg A.S., No. nos; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons 
besluit van 19 Mei 1945, Staatsblad No. F 77, 
houdende regeling van de toelage aan toe
gevoegde raadslieden als bedoeld in ·artikel 
30, lid 6, van het Tribunaalbesluit, te wijzi
gen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: . 
_ Art. 1. In Ons besluit van 19 Mei 1945, 
Staatsblad No. F 77, worden de navolgende 
wijzigingen gebràcht : 

In artikel r wordt het woord "advocaten" 
vervangen door "raadslieden" en worden de 
woorden "voor elke zaak, waarin zij ter zit
ting de verdediging hebben gevoerd", ver
vangen door: ,,voor iederen beschuldigde 
dien zij ter zitting hebben bijgestaan". ' 

Artikel 2 wordt gelezen: 
"Het bedrag van de toelage wordt voor elk 

geval door den voorzitter bepaald. Zij mag 
een bedrag van vijf en zeventig gulden niet 
te boven gaan". 

In artikel 1 wordt het woord "advocaten" 
vervangen door: ,,raadslieden". 

2. Dit besluit, ten aanzien waarvan de 
bevoegdheid, bedoelçl in artikel 9, tweede lid, 
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van het Besluit op den bijzonderen staat yan 
beleg, niet kan worden uitgeoefend, treedt in 
werking met ingang van den dag volgende op 
dien zijner afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den .~osten November 1945., 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, KOLFSCHOTEN. 

(Uitgeg. zo December z945.) 
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November z945. BESCIUKKING vaIJ 
den Minister van Financiën, houdende 
vaststelling van de Zesde Aanvullings
beschikking Deblokkeering 1945. 

De Minister van Financiën, 
Overwegende dat het noodzakelijk is na

dere voorzieningen te treffen ter zake van de 
geldzuivering; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 3 Au
gustus 1g4s, houdende vaststelling van het 
Machtigingsbesluit Geldzuivering (Staats
blad no. F 13:'I); 

Heeft goedgevonden en verstaan te be
palen: 
. Art, 1. In het eerste lid van artikel 14 

van de Beschikking · Deblokkeering 1945 
(Staatsblad no. F 106) wordt 

l O . letter C als volgt geÎezen: 
c. pebpneele belasting, inkomstenbelas

ting, grondbelasting en de beide vermogens
belastingen over de belastingjaren welke vóór 
1 Januari 1g46 zijn aangevangen,. alsmede 
plaatselijke belastingen, welke volgens ko
hieren ,.;,,orden geheven; over de belasting
jaren welke vóór 1 Januari 1946 zijn ge
eindigd; 

2 °. worden in letter e, R en h de woor
den "1 Januari 1g46" telkens vervangen 
door : s December 1g4s; 

3° . worden in letter/ de letters "a, b, d 
ene" vervangen door: a, b, c end. 

2. Deze beschikking kan worden aange
haald als: Zesde Aanvullingsbeschikking De-
blokkeering lQ4S• . 

Zij zal in het Staatsblad worden geplaats_t 
en zii treedt in werking met ingang van den 
dag harer afkondiging. · 

's-Gravenhage, den 29steri November 1945. 
De Min. van Financiën, P . LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 5 December z945). 
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3 December z945. BESLUIT, houdende 
nadere wijziging van het Koninklijk be
sluit van r6 April 1925, Staatsblad no. 
145, tot vaststelling van ,een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in 
artikel 29, eerste lid, der Ongevallenwet 
.1921. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Ministeï" van 

Sociale Zaken van 17 October 1945, no. 1635, 
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Afdeeling Arbeidersverzekering; 
Gelet op artikel 29, eerste lid, der Onge- , 

vallenwet 1921; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

21 ·November 1945, no. 19); 
Gezien het :iader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 27 November 1945. 
no. 2480, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met wijziging van Ons besluit van 16 Apri[ 

1925, Staatsblad no. 145, zooals dat laatste
lijk werd gewijzigd bij besluit van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken van 25 Juli 1942, Nederland
sche Staatscourant 1942, no. 243 , te bepalen 
als volgt: 

Art. I. Artikel 3 van Ons vorengenoemd' 
gewijzigd besluit van 16 April 1925, Staats
blad no. 145, wordt gewijzigd als volgt: 

1. In plaats van het cijfer "21", voor
komende achter het volgnummer 6~, steen
houders en steenzagersbedrijf (het), wordt 
gelezen : ,,42". 

2. In plaats van het cijfer "n'', onder
scheidenlijk het cijfer "8", voorkomende ach
ter het volgnummer 3g6 Brood-, koek-·, be
schuit- en banketbakkersbedrijf (het), het 
houden van inrichtingen, waar eet- en drink
waren genuttigd kunnen worden, daaronder 
al of niet begrepen in Amsterdam, onder
scheidenlijk in alle overige plaatsen, wordt 
gelezen het cijfer "13", onderscheidenlijk het 
cijfer "Io''. 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 1 Januari 1946. 

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

's-Gravenhage, den 3den December 1945. 

WILHELMINA. 
De Minister v. Sociale Zaken, W . .OREES. 

(Uitgeg. 20 Dec. z945.) 
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3 December z945. BESLUIT, houdende 
intrekking van het besluit van 21 Augus_ 
tus 1g41 (Staatsblad No. B 68), houden
de . nadere bepalingen betreffende- de 
uitbetaling op de bij schuldbekentenis
sen ten laste van den Staat behoorende 
coupons, in aansluiting op de bepalingen 
van het Koninklijk besluit van 23 Augus
tus 1940 (Staatsblad No. A n). 

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

Financiën dd. 27 November 1945, Generale 
Thesaurie, Afdeeling Geldwezen, No. 173; 

Overwegende, dat in verband met de ge
wijzigde omstandigheden verdere overneming 
van Regeeringswege van coupons van som
mige schuldbekentenissen ten laste van den 
Staat der Nederlanden op den voet van Ons 
besluit van 21 Augustus 1941 (Staatsblad 
No. B 68) ongewenscht is te achten; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
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Art. 1. Ons besluit van 2 1 Augustus 1941 
(Staatsblad No. B 68), houdende nadere be
palingen betreffende de uitbetaling op de bij 
lilchuldbekentenissen ten laste van den Staat 
behoorende coupons, in aansluiting op de be
palingen van Ons besluit van 23 Augustus 
1940 (Staatsblad No.An), wordt ingetrok
ken. 

2. 1. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 1 Januari 1946. . 

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

's-Gravenhage, den 3den December 1945. 
WILHELM -NA. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 8 Dec. z945.) 
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zo December z945. BESCHIKKING van 
den Minister van Financiën, houdende 
intrekking van de Tweede Uitvoerings
beschikking Machtigingsbesluit geldzui
vering (Staatsblad No. F 153). 

De Minister van Financiën, 
Overwegende, dat handhaving van de 

Tweede Uitvoeringsbeschikking Machti
gingsbesluit geldzuivering (Staatsblad no. 
F 153) thans niet meer noodzakelijk is; 

Gelet op artikel 1 van het Machtigingsbe
duit geldzuivering (Staatsblad no. F 133); 

Heeft goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 

Art. 1. De Tweede Uitvoeringsbeschik
king Machtigingsbesluit geldzuivering van 
29 Augustus 1945 (Staatsblad no. F 153) 
wordt ingetrokken, 'met dien verstande, dat 
het bepaalde in het vierde lid van artikel 1 
van die beschikking van toepassing blijft ten 
aanzien van feiten, begaan vóór het in het 
volgende artikel genoemde tijdstip. 

2. Deze beschikking, die in het Staats
blad zal worden geplaatst, treedt in werking 
met ingang van den dag volgende op dien 
harer afkondiging. 

's-Gravenhage, den roden December 1945. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

• (Uitgeg . z7 December z945). 
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z3 December z945. BESLUIT tot nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
19 October 1929 (Staatsblad No. 463}, 
laatstelijk gewijzigd 5ij het Koninklijk 
besluit van 16 December 19,18 (Staats
blad No. 951), houdende nadere herzie
ning van de bezoldigingen en de ,:iamen
stelling van het personeel van de Direc
tie van de Indische Pensioenfondsen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
\ Op de voordracht varLOnzen Minister van 
Overzeesche Gebiedsdeelen van 20 Novem
ber •Q4S, Afdeeling Kabinet, No. 1; 

Gelet op Ons besluit van 19 October 1929 
(Staatsblad No. 46:Ü, zooals dat besluit se-
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dert is gewijzigd en aangevuld laatstelijk bij 
Ons besluit van 16 December' 1938 (Staats
blad No. 951), houdende nadere herziening 
van de bezoldigingen en de samenstelling van 
het personeel van de Directie van de Indi
sche Pensioenfondsen ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is de be
staande regeling van de samenstelling van 
het personeel van de Directie van de Indi
sche Pensioenfondsen te herzien; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 December 1945, No. 12); 

Gezien h t nader rapport van O.nzen voor
noemden Minister van 7 December 1945, 
Afdeeling Kabinet, No. 29; 

Hebben. goedgevonden en verstaan: 
Met ingang van 1 Januari 1946 te bepalen: 
Ons besluit van IQ October 1929 (Staats

blad No. 46_,), zooals dit sedert is gewijzigd 
en aangevuld, laatstelijk bij Ons besluit van 
16 December 19,18 (Staatsblad No. 951), 
wordt nader gewijzigd als volgt: 

Het eerste lid van artikel 2 wordt gelezen 
als volgt: 

r. Het persom!el in vasten dienst van de 
Directie bestaat uit: 

een directeur, 
een tweede directeur, 
twee hoofdambtenaren, 
ten hoogste tien ambtenaren èerste klasse, 
ten hoogste twaalf ambtenaren tweede 

klasse, · 
ten hoogste negentien ambtenaren derde 

klasse; 
de noodige schrijvers of klerken, 
bedienden, 1 
een en ander volgens de jaarlijksche fonds

begrootingen. 
Onze Minister van Overzeesche Gebieds

deelen is belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat- in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 1.,den December 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Overz. Gebiedsd., LOGEMANN. 

(Uitgeg. 2z December z945). 
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z7 December z945. BESLUIT tot nadere 
wijziging van het Algemeen Reglement · 
Dienst. 

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

Verkeer en Eenergie van 31 October 1945, 
no., 1;1767, Afdeeling Vervoerwezen, Bureau 
Spoor- en Tramwegen; 

Gelet op artikel 27 der Spoorwegwet; 
Den Raad van State 11:ehoord (advies van 

27 November 1945, no. 12); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 12 December 1945, 
no. 22456/q767, Afdeeling Vervoerwezen, 
Bureau Spoor- en Tramwegen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het Al11:emeen Reglement Dienst, vastge

steld bij Koni!"klijk Besluit van 15 Mi,i 1933 
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(Staatsblad no. 277), het laatst gewijzigd 
bi.i Koninklijk besluit van 1 September 1939 
(Staa tsblad no. ;<;6;';) a ldus te wijzigen, dat 
aan het slot van artikel 79, eerste lid, letter 
b, wordt toegevoegd: 

"de Minister kan bepalen, dat op door hem 
aan te wijzen baanvakken treinen, bestaande 
uit ledig materiaal, welke zich bewegen V'an 
of naar in de nabijheid van stations gelegen 
opstelsporen, eveneens door één locomotief
beambte, die voldaan heeft aan de eischen, 
gesteld in artikel 81, bestuurd y.,orden ." 

On ze Minister van Verkeer erl Energie is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in i)et Staatsblad geplaatst en in af
schrift aa n den Raad van State medegedeeld 
zal worden. 

's-Gravenhage, den 17den December 1945. 

W I LHELMINA. 
De Min. van Verk. en E ., TH. VAN SCHAIK. 

(Uitp,eg. IS Januari z946). 
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.z9 December z945. BESLUIT, houdende 
intrekking van het Koninklijk Besluit 
van 6 Augustus 1912 , Staatsblad No. 
277. alsmede aanwijzing van het St. 
Annagesticht te Heel, als inrichting, die 
niet als krankzinnigengesticht wordt be
schouwd, ook wanneer daarin meer dan 
twee krankzinnigen worden verpleegd. 

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

Binnenlandsche Zaken van 13 December 
._ 194~. No . . ,8.18, afdeeling ~rmwezen; 

Gelet op ar_sikel 7 der wet van 27 April 
1884 (St?atsblad No. 96), zooals deze wet 
laatstelijk is gewijzigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking voor zooveel noodig van 

Ons besluit van 6 Augustus 1912, Staatsblad 
No. 277 . te bepalen: 

Ar t. 1, 1. Het St. Annagesticht te Heçl, 
gemeente Heel en Panheel, staande onder be
stuur van de Vereeniging St. Josephsge
sticht, gevestigd te Heerlen. wordt onder de 
voorwaarden, vermeld in artikel 2, aange
wezeJJ als ee'1e inrichting, die niet als kra11k
zinnigengesticht wordt beschouwd, ook wan
neer daa-in meer dan twee krankzinnigen 
worden veroleegd. 

2. Wij behouden Ons voor, die voorwaar
den, wanneer dit noodig blijkt, aan te vul
len of te wijzigen. 

i. r . Tot de inzichting wordt te allen 
tijdè vriie toegang verleend aan diengene der 
insoecteurs, bedoeld in artikel 1 der wet van 
27 April 1884 (Staatsblad No. 96), die be
last is met het toezicht op de inrichting. 

2. Het bestuur van de inrichting, de ge
neeskundigen, aldaar werkzaam, benevens 
het overige oersoneel, geven den inspecteur 
de door hem verlangde inlichtingen. 

~- Het bestuur draagt zorg, dat in de in
richting steeds aanwezig is een stel platte
grondteekeningen, waaruit de bestemming 
van alle vertrekken duidelijk blijkt; deze 
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teekeningen worden den inspecteur te allen ' 
tijde op verlangen ter inzage voorgelegd. 

4. Inzake veranderingen, welke tenge
volge zouden hebben, dat de inrichting niet 
meer geheel overeenstemt met de teekenin
gen, bedoeld in het vorige lid, wordt vooraf 
schriftelijk het advies ingewonnen van den 
inspecteur. 

;<; . In elk voor meer dan één verpleegde 
bestemd slaapvertrek wordt op een duidelijk 
zichtbare plaats aangegeven het aantal per
sonen, .waarvoor het vertrek bestemd is. 

6. Door Ons kunnen nadere voorschriften 
worden gegeven ten aanzien van het bepaal
de in het derde en vierde lid. 

7. De verpleegden worden niet belem
merd zich schriftelijk te wenden tot de hoof~ 
den der Departementen van algemeen be
stuur, tot den inspecteur en tot d en officier 
van .T ustitie. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden gêplaatst. 

's-Gravenhage, den 19den December 1945. 

WILHELMINA. 
De Minister van Binn. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. 4 Januari · z946). 
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z9 December z945 . • BESLUIT, houdende 
aanwijzing van het St. J osephsgesticht 
te Heel , als inrichting, die niet als 
krankzinnigengesticht wordt beschouwd, 
ook wanneer daarin meer dan twee 
krankzinnigen worden verpleegd . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van9 Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 13 Decembe,· 
1945, No..,_ 3838, afdeelin!!.; Armwezen; • 

Gelet op artikel 7 der wet van 2 7 April 
1884 (Staatsblad No. 96), zooals deze wet 
laatstelijk is gewijzigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking voor zoàveel noodig van 

Ons besluit van 6 Augustus 1912, Staat&
blad No. 277, te bepalen: 

Art. 1. r. Het St. Josephsgesticht te 
Heel, gemeente Heel en Panheel, staandei'n
der bestuur van de Vereeniging "De Broe
ders· van den H. Joseph", gevestigd te Heel, 
wordt onder de voorwaarden, vermeld in ar
tikel 2, aangewezen als eene inrichting, die 
niet als krankzinnigen.gesticht wordt be
schouwd, ook wanneer daarin meer dan twee 
krankzinnigen worden verpleegd. 

2. Wij behouden Ons voor, die voorwaar
den, wanneer dit noodig blijkt, aan te vullen 
of te wijzigen. 

2, 1. Tot de inrichting wordt te allen 
tijde vrije toegang verleend aan diengene der 
inspecteurs, bedoeld in artikel 1 der wet van 
27 April 1884 (Staatsblad No. 96), die be
last is met het toezicht op de inrichting. 

2. Het bestuur van de inrichting, de ge
neeskundigen, aldaar werkzaam, benevens 
het overige personeel, geven den inspecteur 
de door hem verlangde inlichtingen. 

. K 2663 
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3. Het bestuur draagt zorg, dat in de in- formatie zijn, als bedoeld in artikel 39, eerste 
richting st_eeds aanwezig is een stel platte- lid, 3 ~ .• van de Wet op de Krijgstucht; 
grondteekeningen, waaruit de bestemming 3. dat de Infanterie opleidingsschool te 
van alle vertreklfon duidelijk blijkt; deze Glasgow is een formatie; als bedoeld in ar-
teekeningen worden den inspecteur te allen tikel 39, eerste lid, .~ 0

., van de Wet op de 
tijde op verlangen ter inzage voorgelegd. Krijgstucht; 

4. Inzake veranderingen, welke tengevol- 4. dat het personeel onder de bevelen van 
ge zouden hebben, dat de inrichting niet den Commandant der _Néderlandsche Troe
meer geheel overeenstemt met de teekenin- j pen in Engeland, in opleiding bij een onder-
gen, bedoeld in het vorige lid, wordt vooraf deel van het Britsche leger; is een formatie, 
schriftelijk het advies ingewonnen van den als bedoeld in artikel -~9, eerste lid, 3 ° ., van 
inspecteur. ' de Wet op de Krijgstucht. · 

5. In elk voor meer dan één verpleegde Onze Ivlinister van Oorlog is belast met de 
bestemd slaapvertrek wordt op een duidelijk uitvoering van dit Besluit, dat in het Staats-
zichtbare plaats aangegeven het aantal per- blad zal worden geplaatst. 
sonen, waarvoor het vertrek bestemd is. 's- Gravenhage, den IQden December I945• 

6. Door Ons kunnen andere voorschriften 
worden gegeven ten aanzierr van het bepaal- WILHELMINA. 
de in het derde en vierde lid. 

7. De verpleegden worden niet belem
merd zich schriftelijk te wenden tot de hoof- j 
den der Departementen van algemeen be
stuur, tot den inspecteur en tot den officier 
van Justitie. 

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

's-Gravenhage, den I9den December I945• I 
WILHELMINA. 

De Minister van Binn. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. 4 Januari z946). 
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z9 December z94_;. BESLUIT, houdende 
nadere regelingen ten aanzien van de 
strafbevoegdheid over het in het Ver
eenigd Koninkrijk verblijvend personeel 
van de Koninklijke Landmacht. 

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

Oorlog van I4 December I945, Geheim Litt. 

R 54; 1 Gelet op Art. 39 van de Wet op de Krijgs-
tucht; • 

Overwegende, dat het wenschelijk is na
dere regelingen te treffen ten aanzien van de j 
strafbevoegdheid over het in het Vereenigd 
Koninkrijk verblijvend personeel van de Ko
ninklijke Landmacht; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
In te trekken Ons Besluit van I Juni 1944 

(Stbl. E _,g); . 
Te bepalen: 
1. dat de militairen, behoorende tot het 

Hoofdkwartier van den Commandant der 
Nederlandsche Troepen in Engeland, bene
den den rang van 2de Luitenant, zijn een for
matie, als bedoeld in artikel -~9. eerste lid, 
3°., van de Wet op de Krijgstuch\.; 

2. dat de Officieren, beneden den rang) 
van Kolonel, behoorende tot het Hoofdkwar
tier van den Comznandant der Nederlandsche 
Troepen in Engeland, met de hiervoren on·
,der xe aangewezen formatie, gezamenlijk een 
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De Min. van Oorlo/1. . J. MEYNEN. 

(Uitgeg. 8 Januari z946). 
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--ao December z94_r;. WET, houdende goed
keuring van een door den Gouverneur 
van Curaçao ingevolge artikel 152 der 
Cutaçaosche. Staatsregeling genomen be
schikking (uitgifte van een leening ten 
laste van Curaçao). 

Bijl. Han'd. II z94_r;/46, zz3; 
Hand. II z94_r;/46; blz. 22; 

Bijl . . Hanll. I z94_;/46, zz1; 
Hand. l z94_s/46, blz. rz . 

Wii WILHELMINA, .enz.; 
Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, 

saluut! doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de goedkeuring wenscheliik is van de 
ingevolge artikel 152 der Curaçaosche Staats
regeling door den Gouverneur van Curaçao 
genomen beschikking van 19 October 1945, 
no. 60.,6, tot de uitgifte van een leening ten 
laste van Curaçao; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten
Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Eenig artikel. 
De aan deze Wèt gehechte, ingevolge ar

tikel 152 der Curaçaosche Staatsregeling ge
nomen Gouvèrnementsbeschikking van 19 
October IQ4S, No. 6o,i6, tot het aangaan van 
een leening, nominaal groot f 2,000,000 ten 
laste van Curaçao, wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staats
blad zal worden geplaatst, en dat alle Mi
nisterieele Departementen, Autoriteiten, 

. Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, 
aan de nauwkeurige uitvoering de hand zul
len houden.' 

Gegeven te 's-Gravenhae:e, den 2osten De
cember 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Overz. Gebiedsd., LOGEMANN. 

(Uit,ied. 29 December z945)__..1 

,,-- .20 
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GOUVERNEMENTSBESCHIKKING 
van 19 October 1945, No. 6036. 

De Gouverneur van Curaçao; 
Overwegende: 
dat het wenschelijk is over te gaan tot de 

uitgifte van een leening, nominaal groot 
f 2,000,000 ten leste van Curaçao; 

Gelet op: 
artikel 152 van de Curaçaosche Staats

regeling; 
Den Raad van Bestuur gehoord en in over

eenstemming met de Staten; 
Heeft goedgevonden: 
Art, 1. I. Het Gouvernement van Cu

raçao gaat een geldleening aan tot een.nomi
naal bedrag van twee millioen gulden 
(f 2,000,000). De opbrengst der leening zal 
t.z.t. worden gestort in een "Algemeen Bouw
fonds". 

Art. 2. Tot de uitgifte der leening wordt 
gemachtigd de Administrateur van Financiën 
in Curaçao, de leening wordt uitgegeven c,p 
een door den Administrateur van Financi~n 
te bepalen tijdstip bij openbare inschrijving 
en tegen een door hem in overleg met den 
Gouverneur te bepalen koers. 

Art . . 'I• De leening wordt verdeeld in obli
gaties aan toonder groot f 100, f 500 e.n 
f 1000. Een serie A is verdeeld in 500 obli
gaties groot nominaal f 100, een serie B in 
900 obligaties groot f 500 en een serie C in 
:r500 obligaties groot nominaal f 1000. De 
obligaties zijn voorzien van een doorloopend 
nummer en geteekend door den Gouverneur 
en den Administrateur van Financiën. 

Art. 4. De rente der leening wordt be
paald "OP drie ten honderd per jaar berekend 
over het nominaal kapi~al. 

Art. 5. De rente wordt betaald op jaar
lijksche coupons, verschijnende op den 1sten 
December, met dien verstande, dat indien 
het bedrag der leening wordt gestort op een 
ander tijdstip dan den 1sten December, bij 
die storting in verband met den verschijndag 
van de eerste ' iaarliiksche coupon, de noodige 
renteverrekening plaats vindt. 

Art. 6. Bij elke obligatie wordt gevoegd 
een stel van 16 iaarlijksche coupons, waar
van de e!irste verschijnt op den rnten De
cember 1946. 

Art. 7. De leening zal a pari worden af
gelost. Jaarliiks , te beginnen met het jaar 
1947, zal op den 1sten December op de lee
ning worden afgelost: 

Nominaal Nominaal 

1947 f 104,000 1955 f 136,000 
:r948 f II.2,000 1956 f 140,000 
1949 f 116,000 1(!$7 f 144,000 
:r950 f 116,000 1958 f 148,000 
195:r f 120,000 19sg f 152 ,000 
1952 f 124,000 1960 f 160,000 
195'1 f 128,000 1961 f 164,000 
1954 f 136,000 
Telkenjare zal zoowel van de serie A als 

van de serie B en C zooveel mogelijk een 
evenredig nominaal bedrag worden afgelost. 

Art. 8. De af te lossen obligatiën worden 
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elk jaar in de maand October aan aflossings
datum voorafgaande, in het · ooenbaar bij 
wijze van loting aangewezen. 

De uitslag dezer loting wordt zoo spoedig 
mogelijk en wel voor den 1sten D ecember 
ter openbare kennis gebracht door aank ndi
ging in de Curaçaosche Courant en t en min
ste twee op Curaçao verschijnende bladen. 

De houders der schuldbekentenissen zullen 
geacht worden daardoor van de aanstaande 

- aflossing voldoende kennis te hebben be
komen. 

De obligatiën dragen geen rente meer van 
den dag af waarop zij aflosbaar zijn gesteld. 

Art. 9. Het Gouvernement van Curaçao 
J,ehoudt zich het recht voor met afwijking 
van het in artikel 7 bepaalde minimum te al
len tjj de tot geheele of gedeeltelijke ver
vroegde aflossing der leening over te gaan_ 
Dit zal echter niet geschieden voor 1 -Decem
ber 1950. Van het voornemen tot vervroegde 
aflossing wordt ten minste 1 maand te vorln 
kennis gegeven op de wijze als in artikel 8 
bepaald. 

Art. 10. Bij gedeeltelijke vervroegde af
lossing worden de af te lossen obligatiën in 
het openbaar bij wijze van· loting aangewe
zen. 

De bekendmaking van den uitslag der lo
ting vindt plaats op de wijze als in artikel 8 
bepaald. \ 

De houders der scnuldbekentenissen zullen 
geacht worden daardoor van de aflossing voL 
doende kennis te hebben bekomen. 

Art. II. Het bedrag, benoodigd voor rente
betaling en aflossing, wordt telkenjare op de 
Curaçaosche Begrooting in uitgaaf gebracht. 

Art. 12. De houders van verschenen cou
pons en ter aflossing aangewezen schuldbe
kentenissen zullen de • betaling daarvan te 
hunner keuze moeten ontvangen oo een of 
meer nader door den Administrateur van 
Financiën aan te wiizen kantoren . 

Art. q. De rentebetaling kan niet wor
den gevorderd dan tegen afgifte van de ver
schenen couoon, de betaling der ter aflossing
aan~ewezen schuldbekentenis niet dan tegen 
afgifte van deze obligatie met de daarbij be
hooren,de op den dag der aflossing nog niet · 
verschenen coupons. 

Het bedrag der ontbrekende coupons wordt 
afgehouden van het op de obligatie af te 
lossen kapitaal. 

Art. 14. D e coupons, welke niet binnen 5 
jaar na den verschiindag en de obligatiën, 
welke niet binnen dertig iaar na den dag der 
aflosbaarstelling zijn aangeboden, worden 
niet meer voldaan en vervallen ten voordeele 
van het Gouvernement van Curaçao. 

Il. Te bepalen. dat deze beschikking in 
het Publicatieblad zal worden bekendoge

, · maakt en in werking treedt op een door den 
Gouvérneur te bepalen dag. 

Willemstad, den iaden October 1945. 

De Gouverneur voornoemd~ 
(w.g.) P. KASTEEL. 
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20 December z945. WET, houdende goed
keuring tot toetreding tot de Overeen
komsten van Bretton Woo s. 

Bijl. Hand II z945/46, II8; 
Hand. II z94.5/46, blz. 23-24; 
Bijl. Hand. I z945/46, IIB; 
Hand. I z945/z946, blz. II- IB. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Allen, die deze zuUen zien -of hooren le

zen, saluut! doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is voor het Koninkrijk 
der •Nederlanden toe te treden tot de Over
eenkomst betreffende een Internation-aal Mo
netair Fonds en de Overeenkomst betreffen
de een Internationale Bank voor Herstel en 
Ontwikkeling, van welke beide overeen
koip.sten de tekst werd vastgelegd ter Mone
taire en Financieele Conferentie der Ver
eenigde Naties, gehouden te Bretton Woods, 
New Hampshire, Vereenigde Staten van 
Amerika, van r tot 22 Juli 1944, en dat deze 
toetreding op grond van artikel 60, lid 3, 
der Grondwet alleen kan geschieden krach
tens de wet; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten
Generaal , hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Art. 1. Toetreding wordt goedgekeurd 
tot de Overeenkomst betreffende een Inter
nationaal Monetair Fonds en tot de Over
eenkomst betreffende een Internationale 
Bank voor Herstel en Ontwikkeling, van 
welke overeenkomsten de tekst in afdruk ne
vens deze wet is gevoegd 

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

Lasten en bevelen, dat deze in het Staats
blad zal worden geplaatst en dat alle Mi- · 
nisterieele Departementen 'Autoriteiten Col 
leges en Ambtenaren wie 'zulks aangaat, aa;; 
de nauwkeurige uitvoering de hand zullen 
houden. 

G egeven te 's-Gravenhage den 2osten D , 
ecember rg4s. WILHELMINA. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. v. Buiten]. Z. a.i., J . H. v. ROYEN. 

De Min. v. Overz. Gebiedsd., LOGEMANN. 

(Uitgeg. 2I December z945). · 

ARTICLES OF AGREEMENT OF THE 
INTERN ATI ONAL l\IONETARY FUND. 

The Governments on whose behalf the 
present Agreement is signed agree as follows : 

INTRODUCTORY ARTICLE. 

The International Monetary Fund is 
established and shall operate in accordance 
wi th the following provisions: 

Purposes. 
Article I. 

The purposes of the International Monet-· 
ary Fund are: 
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(r) To promote international monetary 
co-operation through a permanent institution 
which provides the machinery for con
sultation and collaboration on international 

_ monetary problems. \ 
(n) To facilitate the expansion and ba

lanced growth of international trade, and to 
contribute thereby to the promotion and 
maintenan_çe of high levels of employment 
and real income and to the development of 
the productive resources of all members as 
primary objectives of economie policy. 

(rn) To promote exchange stability, to 
maintain orderly exchange arrangements 
among memb_ers, and to avoid competitive 
exchange deprecation. 

(rv) To assist in the establishment of a 
multilateral system of payments in respect 
of current transactions between members 
and in the elimination of foreign exchange 
restrictions which hamper the growth of 
world trade. 

(v) To give c~nfidence to members by 
making the Funds resources available to 
them under adequate -safeguards, thus pro
viding them with opportunity to correct 
maladjustments in their balance of-payments 
without resorting to measures destructive of 
naional or international prosperity. 

(vr) In accordance with the above, to 
shorten the duration · and lessen the degree, 
of disequilibrium in the international balan
ces of payments of members. 

The Fund shall be guided in all its de
cisions by the purposes set forth in this 
Article. 

Article II. 

l\Iembershlp. 

Section r. Original members. 
The original members of the Fund shall be 

those of the countries represented at the 
United Nations Monetary and Financial 
Conf~rence whose governments accept mem
bersh1p before the date specified in Article 
XX, Section 2(e) . 

Section 2. Other members. 
Membership shall be open to the govern

ments of other countries at such times and 
in accordance with such terms as may be 
prescribed by ·the Fund. 

Article III. 
Q-uotas and Subscriptlons. 

Section r. Quotas. 
Each member shall be assigned a quota. 

The quotas of the members represented at 
the United Nations Monetary and Financial 
Conference which accept me'lnbership before 
the date specified in Article XX, Sectioti 
2(e), shall be those set forth in Schedule 
A. The quotas of other members shall be 
determined by the Fund. 

Section 2. Adjustment of" quo tas. 
1:he fund. sh_all at fntervals of five years 

review, and 1f 1t deerns it appropriate pro
pose an adjustznent of, the quotas of the 
n:iembers. It may also, if it thinks fit, c6n
s1der at' any other time the adjustment of 
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any particular quota at the request of the 
member concemed. A four-fifths majority of 
the total voting power shall be required for 
any change in quotas and no quota shall be 
changed without the consent of the member 
concerned. 

Section 3. Subscriptions: time, place 
and form of payment. 

a. The subscription of each member shall 
çe equal to its quota and shall be paid in 
full to the Fund at the appropriate deposit
'Ory on or before the date when the member 
becomes eligible under Article XX, Section 
4(c) or (d) to buy currencies from the Fund. 

b. Each member shall pay in gold, as a 
minimum, the smaller of 

(1) twenty-five per cent, of its quota; or 
(11) ten per cent, of its net official hol

dings of gold and United States dollars as at 
the date when the Fund notifies members 
under Article XX, Sectiop. 4(a) that it will 
shortly be in a position fo begin exchange 
transactions. 

Each member shall fumish to the Fund the 
data necessary to determine its net official 
holdings of gold and United States dollars. 

c. Each member shall pay the balance 
of its quota in its own currency. 

d. If the net official holdings of gold and 
United States dollars of any member as at 
the-date refer}ed to in (b) (n) above are 
not ascertainable because i ts terri tori es have 
been occupied by the enemy, the Fund shall 
fix an appropriate altemative date for d~~er
mining such holdings. If such date is later 
than that on which the country becomes 
eligible under Article. XX, Section 4 (c) or 
(d), to buy currencies form the Fund, the 
Fund and J:he member shall agree on a pro
visional gold payment to be made under (b) 
above, and the balance of the member's 

' subscription shall be paid in the member's 
currency, subject to appropriate adjustment 
between the member and the Fund when the 
net official holdings have been ascertained. 

Section 4. Payments when quotas 
are changed. 

a. Each member which consents to an 
increase in its quota shall, within thirty days 
after the date of its consent, pay to he Fund 
twenty-five per cent. of the increase in gold 
and the balance in its own currency. If, 
however, on the date when the member con
sents to an increase, its monetary reserves 
are less than its new quota, the Fund may 
reduce the proportion of the- increase . to be 
paid in gold. 

b. If a member consents to a reduction 
in its quota, the Fund shall, within thirty 
days after the date of the consent, pay to the 
member an amout equal to the reduction. 
The payment shall be made in the member's 
currency and in such amount of gold as may 
be necessary to prevent reducing the Fund's 
holdings of the currency below seventy-five 
per cent. of the new quota. 
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Section 5. Substitution of securities 
lor currency. 

The Fund shall accept from any member 
in place of any part of the member's cur
rency which in the jugdment of the Fund is 
not needed for its operations, notes or similar 
obligations issued by the member or the 
depository designated by the member under 
Article XIII, S'ection 2, which shall be non
negotiable, non-interest hearing and payable 
at their par value on demand by crediting 
the account of the Fund in the designated 
depository. This Section shall apply not only 
to currency subscribed by members but also 
to any currency otherwise due to, or acquired 
by, the Fund. 

Article IV. 

Par Values of Currencies. 

Section I. $xpression of par values. 
a. The par value of the currency of ~ach 

member shall be expressed in terms of gold 
as a common denominator or in terms of the 
United States dollar of the weight and 
fineness in effect on July 1, 1944. 

b. All computations relating to currencies 
of members for the purpose of ap~lying the 
provisions of this Agreement shall be on the 
basis of their par values. 

Section 2 . Gold purchases based 
on par values. 

The Fund shall prescribe a margin above 
and below par value for transactions in gold 
by membe_rs, and no member shall buy gold 
at a price above par value plus the prescribed 
margin, or sell gol,;i at a price below par value 
minus the prescrib d margin. 

Section 3. Foreign exchange dealings 
based on parity. · 

The maximum and the minimum rates for 
exchange transactions between the curren
cies of members taking place within their 
territories shall not differ from parity 

(,) in the case of spot exchange trans
actions, by more than one per cent. ; 

and 
(u) in the case of other exchange trans

actions, by a margin which exceeds the mar
gin for spot exchange transactions by more 
than the Fund conseders reasonabré. 

Section 4. Obligations regarding 
exchange stability. 

a. Each member undertakes to collabo
rate with the-Fund to promote exchange 
stability, to maintain orderly exchange ar
rangements with other members, and to 
avoid competitive exchange alterations. 

b. Each member undertakes, through ap
propriate measures consistent with this 
Agreement, to permit within its territories 
exchange transactions between its currency 
and the currencies of other members only 
within the limits prescribed under Section 3 
of this Article. A member whose monetary 
authorities, for the setllement of international 
transactions, in fact freely buy and sell gold 
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within the limi<:s prescribed by the "Fund 
under Section 2 of this Article shall be 
deemed to be fulfilling this undertaking. · 

Section 5. Changes in par values. 

a. A member shall not propose a change 
in the par value of its currency except to 
correct a fundamental disequilibrium. , 

b. A change in the par value of a mem
ber's currency m ay be made only on the 
proposal of the member and only after con-
1mlation with the Fund. 

c. When a change is proposed, the Fund 
shall fi rst take into account the changes, if 
any, which have already taken place in the 
initia! par value of the member's currency 
as determined under Article XX, Section' 4. 
If the proposed change, together with all 
previous changes, whether increases or de
creases, 

(1) does not exceed t en per cent. of the 
initia! par value, the Fund shall raise no 
objection. 

(11) does not exceed a further ten per 
cent. of the initia! par value, the Fund may 
either concur or object, but shall deciare its 
attitude within seventy-two hours if the 
member so requests, 

(m) is ncit within (I) or (II) above, the 
Fund may either concur or object, but shall 
be entitled to a langer period in which to 
deciare its attitude. , 

d. Uniform changes in par values made 
1 under Section 7 of this Article shall not be 

taken into account in determining whether a 
proposed change falls within (I), (II), or 
(III) of (c) abov11, 

(e) A member rflay change the par value 
of its currency without the concurrence of 
the Fund if the change does not affect the 
international _ transactions of members of the 
Fund. 

(f) The Fund shall concur in a proposed 
change which is within the terms of (c) (II) 
or (c) (III) above if it is satisfied that the 
change is necessary to correct a fundamental 
diseq uilibrium. In particular. provided it is 
so satisfied , it shall not object to a proposed 
change because of the domestic social or 
politica! policies of the member proposing 
the change. • . 

Section 6. Effect of unauthorized changes. 

If a member changes the par value of its 
currency despite the objection of the Fund 
in cases where the Fund is entitled to object'. 
the m ember shall be ineligible t o use the 
resources of the Fund unless the F und other
wise determines; and if, after t he expiration 
of a reasonable period, the difference 
between the member and the Fund con
tinues, the matter shall be subject to tl;ie 
provisions of Article XV, Section 2 (b) . 

Section 7. Uniform changes in par va/u~. 

Notwithstanding the provisions of Section 
s (b) of this Article, the Fund by a majority 
of the total voting power may make uniform 
proportionate changes in the par values of 
the currencies of all members, provided each 
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such change is approved by every member 
which has 10 per cent. or more of the total 
of the quotas. The par value of a member's 
currency shall, however, not be changed un
der this provision if, within seventy-two 
hours of the Fund's action, the member in
forms the Fund that it does not wish the par 
value of its currency to be changed by such 
action. 

Section 8. Maintenance of gold value 
of the Fund's assets. 

a. The gold value of the Fund's assets 
shall be maintained notwithstanding changes 
in the par or foreign exchange value of the 
currency of -any member. 

b. Whenever (I) the Par value of a mem
ber's currency is reduced, or (II) the foreign 
exchange value of a member's currency has, 
in the opinion of the Fund, depreciated to a 
significant extent within that member's ter
ritories, the member shall oay to the Fund 
within a reasonable time an amount of its 
own currency equal to the reduction in the 
gold value of its currency held by the Fund. 

c. Whenever the par value of. a member's 
currency is increased, the Fund shall return 
to such member within a reasonable time an 
amount in its currency equal to the increase 
in the gold value of its currency held by the 
Fund. 

d. The provisions of this Section shall 
apply to a uniform proportionate change in 
the par values of the currencies of all mem
bers, unless at the time when such a change 
is proposed the Fund decides otherwise. 

Section 9; Separate currencies within 
a member's territories. 

A .member proposing a change in the par 
value of its currency shall be deemed, unless 
it declares otherwise, to be proposing a cor
responding change in the par vuale of the 
separate currencies of all territories in 

' respect of which it has accepted this agree
ment under Article XX, Sectton 2 (g). It 
shall, however, be open tot a mèmber to 
déclare that its proposal relates either to the 
metropolitan currency alone, or only to one 
or more specified separate currencies, or to 
the metropolitan currency and one or more 
specified separate currencies. 

Article V. 
Transactlons wlth tlte Fund. 

Section x. A gencies dealing with the Fund. 
Each member shall deal with the Fund 

only through its Treasury, centra! bank sta
bilization fund or other similar fiscal agency 
and the Fund shall deal only with or through 
the same agencies. 

Section 2. Limitation on the 
Fund's operations. 

E xcept as otherwise provided in this 
Agreement, ope'rations on the account of the 
Fund shall be limited to transactions (or the 
purpose of supplying a member, on the ini
tiative of such member, with the'Currency of 
another member in exchange for gold or for 

.. 
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the currency of the member desiring to make 
the purchase. 

Section .'l , Conditions governing use 
of the Fund's resources. 

a. A member shall be entitled to buy the . 
currency öf another member from the Fund 
in exchange for its own currency subject to 
the following conditions: 

(r) The member desiring to purchase the 
currency represents that it is presently 
needed for making in that currency payments 
which are consistent with the provisions of 
this Agreement; 

(II) The Fund has not given notice under 
Article VII, Section 3, that its holdings of the 
currency desired have become scarce; 

(ru) The proposed purchase would not 
cause the Fund's holding of the purchasing 
member's currency to increase by more than 
twenty-five per cent. of its quota during the 
period of twelve months ending on the date 
of the purchase nor to exceed two hundred 
per cent. of its quota, but the twenty-five per 
cent. limitation shall apply only to the ex
tent that the Fund's holdings of themember's 
currency have been brought above seventy
five per cent. of its quota if they had been 
qelow that amount; 

(rv) The Fund has not previously decla
red under Section 5 of this Article, Article 
IV, Section 6, Article VI, Section x, or Ar
ticle XV, Section 2 (a), that the member 
desiring to purchase is ineligible to use the 
resources of the Fund. 

b. A member shall not be entitled without 
the permission of the Fund to use the Fund's 
resources to acquire currency to hold against 
forward exchange transactions. 

Section 4. Waiver of conditiorrs. 

The Fund may in its descretion, and on 
terms which safeguard its interests, waive 
any of the conditions prescribed in Section 3 
(a) of this Article, especially in the case of 
members with a record of avoiding large or 
continuous use fo the Fund's resources. In 
making a waiver it shall take into consider
ation periodic or exceptional requirements of 
the member requesting the waiver. The Fund 
shell also take into consideration a member's 
willingness to pledge as collateral securit~ 
gold, silver, securities, or ether acceptable 
assets having a value sufficient in the opinion 
of the Fund to protect its interests and may 
require as a condition of waiver the pledge 
of such collateral security. 

Section 5. Ineligibility to use the 
Fund'9' resources. 

Whenever the Fund is of the opinion that 
any member is using the resources of the 
Fund in a manner contrary ·to the purposes 
of the Fund, it shall present to the member 
a report setting forth the views of the Fund 
and prescribing a suitable time for reply. 
After· presenting such a report to a member, 
the Fund may limit the use of its resources 
by the member. If no reply to the report is 
received from the member within tne pres-
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cribed time, or if the reply received is un
satisfactory, the Fund may continue to limit 
the member's use of the Fund's resources or 
may, after giving reasonable notice to the 
member, declare it ineligible to use the 
resources of the Fund. 

Section 6. Purchases of currencies from 
the Fund lor ROld. 

a. Any member desiring to obtain, di
rectly or indierectly, the currency of another 
member for gold shall, provided that it can 
do so with equal advantage, acquire it by the 
sale of gold to the Fund. 

b. Nothing in this Section shall be deemed 
to precludê any member from selling in any 
market gold newly produced from mines 
located within its territories. 

Section 7, Repurchase by a member 
of its currency held by the Fund. 

a. A member may repurchase from the 
Fund and the Fund shall sell for gold any 
part of the Fund's holdings of its currenèy 
in excess of its quota. 1 

b. At the end of each financial year of 
the Fund, a member shall repurchase from 
the Fund with gold or convertible currencies, 
as determined in accordance with Sehedule 
B, part of the Fund's holdings of its currency 
under the following conditions: 

(r) Each member shall use in repurch
ases of its own currency from the Fund an 
amount of its monetary reserves equal in 
value to one-half of any increase that has 
occurred during the year in the Fund's hol
dings of its currency plus onehalf of any 
increase, or minus onehálf of any decrease, 
that has occured during the year in the mem
ber's monetary reserves. This rule shall not 
apply when a membà's monetary reserves 
have decreased during the year by more than 
the Fund's holdings of its currency have 
increased. 

(n) If after ·the repurchase pescribed in 
(r) above (if required) has been made, a 
member's holdings of another member's cur
rency or of gold acquired from that member) 
are found to have increased by reason of 
transactions in terms of that currency with 
ether members or persons in their territories, 
the mem~er whose holdings of such currency 
(or gold) have thus increased shall use the 
increase fo repurchase its own currency from 
the Fund. 

c. None of the adjustrnents described in 
(b) above shall be carried to a point at 
which. 

(r) the member's monetary reserves are 
below its quota, or · 

(u) the Fund's holdings of its currency 
are below seventy-five per cent, of its quota, 
or 

(ur) the Fund's holdings of any currency 
required to be used are above seventy-five 
per cent. of the quota of the member con
cerned. 

Section 8. Charges. 
a. Any member buying the currency of 

another member from the Fund in exchange 
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Ior its own currency shall pay a service char
ge uniform for all members of three-fourths 
per cent. in addition to the parity price. The 
Fund in its discretion may increase this ser
vice charge to not more than one per cent. 
or reduce it to not less than one-half per 
cent. 

b. The Fund may levy a reasonable 
handling charge on any member buying gold 
from the Fund or selling gold to the Fund. 
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b. Nothing in this Section shall be 
deemed 

(1) to prevent the use of the resources of 
the Fund for capita! transactions of reasona
ble amount required for the expansion of ex
perts or in the ordinary course of trade, 
banking or other business, or 

(n) to affect capita! movements which 
are met· out of a member's own resources of 
gold and foreign exchange, but membera un
dertake that such capita! movements will be 
in accordance with the purposes of the Fund. 

c. The Fund shall levy charges uniform 
for all members which shall be payable by 
any member on the average daily balances of 
its currency held by the Fund in excess of its Section 2. Special provisicms lor capita! 
quota. These charges sh 11 be at the fol- trans/eh. 
lowing rates: If the Fund's holdings of the currency of a 

(1) On amounü, not more than twenty- member have remained below seventy-five 
live per cent. in excess of the quota: no per cent. of its quota for an iinmediately 
charge for the firat three months; one-half preceding period of not less than six months, 
per cent., per annum for the next nine such member, if it has not been declared 
months; and thereafter an increase in the ineligible to use the resources of the Furid 
charge of one-half per cent. for each subse- under Section 1 of this Article, Article· IV, 
quent year. Section 6, Article V, Section 5. or Article 

(u) On amounts more than twenty-five XV, Section 2 (a), shall be entitled, notwith-
per cent. aµd not more than lifty per cent. in standing the provisions of Section 1 (a) of 
excess of the quota: an additional one-half this Article, to buy the currency of another 
per cent. for the first year; and an additional member from the Fund with its own currency 
one-half per cent. for each subsequent year. for any purpose, including capita! transfers. 

(nr) On each additional bracket of twen- Purchases for capita! transfers under this 
ty-five per cent. in excess of the quota: an Section shall not, however, be permitted if 
additional one-half per cent. for the first I they have ,the effect of raising the Fund's 
year; and an additional one-half per cent. holdings of the currency of the member de
for each subsequent year. , siring to purchase above seventy-five per 

d. Whenever the Fund's holdings of a cent. of its quot!!, or of reducing the Fund's 
member's currency are such that the charge holdings of the currency desired below se-
applicable to any bracket for any period has venty-five per cent. of the quota of the mem-
reached the rate of four per cent. per annum, ber whose currency is desired. 
the Fund and the member ~hall consider 
means by which the Fund's holdings of the Section 3. Controls of capita] transfers. 
currency can be reduced. Thereafter, the Members may exercise such controls as are 
charges shall rise in accordance with the pro- necessary to regulate international capita! 
visions of (c) above until they reach five movements, but no member may exercise 
per cent. and failing agreement, the Fund these controls in a manner which wil! restrict 
may then impose such charges as it deerns payments for current transactions or which 
appropriate. . wil! unduly delay transfera of funds in settle-

e. The rates referred to in (c) and (d) ment of com..mitments, except as provided in 
above may be changed by a · three-fourths Article VII, Section 3 (b), and in Article 
majority of the total voting power. XIV, Section 2. 

f. ,.All charges shall be paid in gold If, Article VII. 
however, the member's monetary reserves 
are less than one-half of its quota, it shall 
pay in gold only that proportion of the char
ges due which such reserves bear to one-half 
of its quota, and shall pay the balance in its 
own currency. 

Article VI. ' 

Scarce Currencles. 
Section 1. Geneval scarcity of currency. 

If the Fund finds ffiat a genera! scarcity 
of a particular currency is developing, the 
Fund may so inform membera and may issue 
a report setting forth the causes of the scar
city and .containing recommendations de-

C,lpltal Transfers. signed to bring it to an end. A representative 
Section 1 . Use of the Fund's resources of the me.rri:ber "".hose currency i~ involved 

shall partic1pate m the preparat10n of the 
lor capita/ transfers. report. 

a, A membre may not make net use of . . , 
the Fund's reèources to meet a large or Section 2. ~easu!'es to replemsh _the Funds 
sustained outflow of capita!, and the Fund ~ holdings ot scarce currenczes. 
may request a member to exercise controls to ' ' The Fund may, if it deerns such action ap-
prevent such use of the resources of the propriate to replenish its holdings of any 
Fund. If, after receiving such a request, a member's currency, take either or bath of the 
member fails to exercise approp'tiate controls, following steps: 
the Fund may declare the member ineligible (1) Propose to the member that, on terms 
to use the resources of the Fund. 

1 
and conditions agreed between the Fund and 
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the member, the latter lends its currency to 
the Fund or that, with the approvial of the 
member, the Fund borrow such currency 
from some other source either within or out
side the territories of the member, but no 
niember shall be under any obligation to 
make such loans lto the Fund or to approve 
the borrowing of its currency by the Fund 
from any other source. 

(n) Require the member to sell its cur
rency to the Fund for gold. 

Section .,. Scarcity of the Fund's holdings. 

a. If it becom~ evident to the Fund that 
the demand for a member's currency se
riously threatens the Fund's ability to supply 
that currency, the Fund, whether or not it 
has issued a report under Section I of this 
Article, shall formally declare such currency 
scarce and shall thenceforth aoportion its 
existing and accruing supply of the scarce 
currency with due regard to the relative 
needs of merpbers, the genera! international 
economie situation and any other pertinent 
considerations. The Fund shall also issue a 
report concerning its action. 

b. A forma! declaration undei- (a) above 
shall operate as an authorization to any mem,.. 
ber, after consulation with the Fund, tempo
rarily to impose limitations on the freedom 
_of exchange operations in the scarce curren
cy. Subject to the provisions of Article IV, 
Sections 3 and 4, the member shall have com
plete iurisdiction in determining the nature 
of such limitations, hut they shall be no 
more restrictive than is necessary to limit 
the demand for the scarce currency to ' the 
supp!y held by, or accruing to, the member in 
question; and they shall be relaxed and re
moved as rapidly as conditions permit. 

c. The authorization under (b) above 
shall expire whenever the Fund formally de
clares the currency in question to be no 
longer scarce. 

Section 4. Administration of restrictions. 

Any member imposing restrictions in re
spect of the currency of any other member 
pursuant to t!;ie provisions. of Sections 3 (b) 
of this Article shall give sympathetic consi
deration to any representations by the other 
member regarding the administration of such 
restrictions. · 

Section 5. Effect of other international 
agreements on restrictions. 

Members agree not to invoke the obli
gations of any engagements entered into with 
other members prior to this Agreement in 
such a manner as wil! prevent the operation 
of the provisions of this Article. 

Article VIII. 

General Obllgatlons of Members. 

Section 1. lntroduction. 
In addition to the obligations assumed un

der other articles of this Agreement, each 
member undertakes the obligations àet out in 
this Article. 
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Section 2. Avoidance of restrictions 
ón current payments. 

a. Subject to the provisions of Article 
VII, Section ., (b), and Article XIV, Section 
2, no member shall, without the approval of 
the Fund, impose restrictions on the making 
of payments and transfers for current inter
national transactions. 

b. Exchange contracts which involve the 
currency of any member-and which are con-. 
trary to the exchange control regulations of 
that member maintained or imposed con
sistently with this Agreement shall be unen
forceable in the territories of any member. 
In addition, members rtlay, by mutual ac
cord, co-operate in measures for the purpose 
of making the exchan~e control regulations 
of either member more effective, provided 
that such measures and regulations are con
sistent with this Agreement. 

Section .,. Avoidance of discriminatory 
currency practices. 

No member shall engage in, or permit any 
of its fiscal agencies referred to in Artide V, 
Section ' I, to engage in, any discriminatory 
currenq,r arrangements or multiple currency 
practices except as authorized under this 
Agreement or approved by the Fund. If 'such 
arrangements and practices are engaged in 
at the date when this Agreement enters into 
force the member concerned shall consult 
with the Fund as to their progressive removal 
unless they are maintainec:I_ or imposed under 
Article XIV, Section 2, i.n which case th~ 
provisions of Section 4 of that Article shall 
apply. 

Section 4. Convertibility of f.onûgn 
held balances. 

a. Each member shall buy balances of 
its currency held by another membér if the 
latter, in requesting, the purchase, represents 

(1) that the balances to be bought have 
been rece~tly acquired as a result of current 
transactions; or 

(n) that their conversion is needed for 
making payments for current transactions. 

The buving member shall have the option 
to pay either in the currency of the member 
making the request or in gold. 

b. The obligation in (a) above shall not 
apply ' 

(1) when the convertibility of the balan
ces has been restricted consistently with 
Section 2 of this Article, or Article VI, Sec
tion :~; or 

(n) when the balances have accumulated 
as a result of transactions effected before the 
removal by a member of restrictions maint
ained or imposed under Article XIV, Sec
tion 2; or 

(n1) when the balances have been ac
quired contrary to the exchange regulations 
of the member which is,asked to buy them; 
or 

(1v) when the currency of the member 
requesting tl'ie purchase has been declared 
scarce under Article VII, Section 3 (a); or 

(v) when the member requested to make 
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the purchase is for any reason not entitled to 
buy currencies of other members from the 
Fund for its own currency. 

Section 5. Fumishing of information. 

a. The Fund may require members to 
furnish it with such information as it deerns 
necessary for its operations, including, as the 
minimum necessary for the effective dischar
ge of th'é Fund's duties, national data on the 
following matters: · 

(1)0fficial holdings at home and abroad of 
(1) gold, (2) foreign exc;hange. 

(II) Holdings at home and abroad by 
banking and financial agencies, other than 
official agencies, of (1) gold, (2) foreign 
exchange. 

(III) Production of gold. 
(1v) Gold exports and imports according 

to countri'es of destination and origin. 
(v) Total exports and imports of mer

chandise, in terms of local currency values, 
aécording to countries of destination and 
origin. 

(v1) International balance of payments, 
· including (1) trade in goods 1;1.nd services, 
(:i) gold transactions, (:-i) knowh capita! 
transactions, and (4) other items. 

(vu) International i_nvestment position, 
i.e., investments within the territories of the 
member owned ,abroad and investments 
abroad owned by persons in its territoriès so 
far as it is possible to fumish· this infor-

~ mation. 
(vm) National income. 
(1x) Price indices, i.e., indices of com

modity prices in wholesale and retail mar
kets and of export and import prices. 

(x) Buying and selling rates for foreign 
currencies. 

(x1) - Exchange controls, i.e., a com
prehensive statement of exchange controls in 
effect at the time of assuming membership 
in the Fund and details of subsequent chan
ges as they occur. 

(xu) Where official clearing arrange
.rnents exist, details of amounts awaiting 
clearance .in respect of commercial and fi
nancial transactions, and of the length of 
time during which such arrears have been 
out-standing. 

b. In requesting information the Fund 
ahall take into consideration the varying 
ability of members to fumish the data re
quested. Members shall be under no obli
gation to fumish information in such detail 
that the af fairs of individuals or corporations 
are disclosed. Members undertake, however, 
to fumish the desired information in as de
tailed and accurate a manner as is prac
ticable, and, so far as possible, to avoid mere 
estimates. 

c. The Fund may arrange to obtain 
further information by agreement with mem
bera. I t shall act as a centre for the collection 
and exchange of information on monetary 
and financial problems, thus facilitating the 
preparation of studies designed to assist 
members in developing policies which further 
the purposes of the Fund. 
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Section 6. Consultation between 
members regardinR existing international 

agreements. 
Where under this Agreement a member is 

authorized in the special or temporary cir
cumstances specified in the Agreement to 
maintain or establish restrictions on ex
change trans'actions, and there are other en
gagements between members entered into 
prior to this Agreement which conflict with 
the 'application of such restrictions, the par
ties to such engagements will consult with 
one another wjth a view to rnaking such 
mutually acceptable adiustments as may be 
necessary. The provisions of this Article 
shall be without prejudice to the operation 
of Article VII ,, Section 5. 

Article IX. 

Status, Immonltles and Privileges. 

Section 1. Purpose of Article. 
To enable the Fund to fulfil the functions 

with which it is entrusted, the status, im
munities and privileges set forth in this Ar
ticle shall be accorded to the Fund in the 
territories of each member. 

Section 2. Status of the Fund. 

The Fund shall possess full juridical per
sonálity, and, in particular, the capacity: 

(1) to contract; 
(n) to acquire and dispose of immovable

and movable property; 
(u1) to institute legal proceedings. 

Section -~- Immunity !rom judicia/ process. 

The Fund, its property and its assets, 
wherever located and by whomsoever held, 
shall enjoy immunity from every form of 
judicail process except to the extent that it 
expressly waives its immunity for the pur
pose of any proceedings or by the terms of 
any contract. 

Section 4, lmmunity !rom other action . 
· Property and assets of the Fund, wherever 

located and by whomsoever held, shell be 
immune from search, requisition, confis
cation, expropriation or any other form of 
seizure by executive or legislative action. 

Section 5. Immunity of archives. 

The archives of the Fund shell be in
violable. 

Section 6. Freedom of assets !rom 
restrictions. 

To the extent necessary to carry out the 
the operations provided for in this Agree
ment, all property and assets of the · Fund 
shell be free from restrictions, regulations, 
controls and moratoria of any n,ature. 

Section 7. PrivileP,e for 
communications. 

The official communications of the Fund 
shall be accorded by members the same 
treatment as the official communications of 
other members. 
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Section 8. lmmunities and privileges 
of of/icers and employees. 

All govemors, executive directors, alter
nates, officers· and employees of the Fund 

(1) shall be immune from legal process 
with respect to acts perfomed by them in 
their official capacity except when the Fund 
waives this immunity. 

(u) not being local nationals, shall be 
granted the same immunities from immi
gration restrictions, alien registration requi
rements and natiorial service obligati'ons and 
the same facilities as regards exchange re
strictions as are accorded by members to the 
representatives, officials, and employees of 
comparable rank of other members. 

(m) shall be granted Ie same treat
ment in respect of travellin facilities as is 
accorded by members to repr sentatives, of-. 
ficials and employees of comparable rank of 
other members. 

Section 9. lmmunities /rom taxation., · 
a. The Fund, its assets, property, income 

:md its operations and transactions authori
zed by this Agreement, shall be immune 
from all taxation and from all customs duties. 
The Fund shall also be immune from 
liability for the collection or payment of any 
tax or duty. 

b. No tax shall be levied on or in respect 
9f salaries and emoluments paid by j:he Fund 
fo executive directors, alternates, officers or 
employees of the Fund who are not local 
citizens, local subjects, or other local na
tionals: 

c. No taxation of any kind shall be levied 
on any obligation or ' security issued by the 
Fund, including any dividend or interest 
thereon, by whomsoever held ' 

(r) which discriminates against such 
obligation or security solely because of its 
origin ; or 

(u) if the sole jurisdictional basis for 
such taxation is the place or currency in 
which it is issued, made payable or paid, or 
the location of any office or place of business 
maintained by the Fund. 

Section 10. Application of Article. 
Each member shall take su~h action as is 

necessary in its own territories for the 
purpose of making effective in terms of its 
own law the iriciples set forth in this Article 
and shall inform the Fund of the detailed 
action which it has taken. 

Article X. 
Uelatlons with othel' Iuternatlonal Organi

zations. 
The Fund shall co-operate within the 

terms of this Agreement with any general in
ternational organization and with public in
ternational organizations having specializetl 
responsibilities in related fields. Any arrll.n
gements for such co-operation which would 
involve a modification of any provision of 
this Agreement may be effected only after 
amendment to this Agreement under Article 
XVII. 
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Article XI. 
Relations with Non-Member Countries. 

Section 1. Undertakings regarding 
relations with non-member countries. 

Each member undertakes: 
(1) Not to engage in, nor to permit any 

of i ts fiscal agencies referr_ed to in Article V, 
Section 1 , to engage in, any transactions with 
a non-member or with persons in a non-mern
ber's territories whia,h would be contrary to 
the provisions of this Agreement or the pur-
poses of the Fund; . 

(u) Not to co-operate with a non-mem
ber or with persons in a non-member's ter
ritories in practices which would be contrary 
to the provisions of this Agreement or the 
purposes of the Fund; and 

(m) To co-operate with the Fund with 
a view to the application in its territories of 
appropriate measures to prevent transactioni 
with non-members _or with persons in their 
territories which would be contrary to the 
provisions of this Agreement or the purposes 
of the Fund. 

Section 2. R estrictions on transactio-ns with 
non-member countries. 

Nothing in this Agreement shall affect the 
right oLany m ember to impose restrictions 
on exchange transactions with non-members 
or with persons in thei-r territories unless the 
Fund finds that such restrictions prejudice 
the interests of members and are contrarv to 
the purposes of thè Fund. · 

Article XII. 
Organizatlon and Management. 

Section 1. Structure of the Fund. 
The Fund shall have a Board of Governors, 

Executive Directors, a Managing Director 
and a staff. ' 

Section 2. Board of Governors. 
a. All powers of the Fund shall be vested 

in the Board of Governors, consisting of one 
governor and one alternate appointed by 
each member in such manner as it may deter
mine. Each governor and each alternate shall 
serve for five years, subject to the pleasure 
of the member appointing him, and may be 
reappointed. No alternate may vote except 
in the absence of his principal. The Board 
shall select one of the governors as chairman. 

b. The Board of Governors may delegate 
to the Executive Directors authority to exer
cise any powers of the Board, except the 
power to: . 

(r) Admit new members and determine 
the conditions of their admission. 

(u) Approve a revision of quotas. 
(1n) App~ove a uniform change in the 

par value of the currencies of all members. 
(1v) Make arrangements to co-operate 

with other international organizations (other 
thans informal arrangements of a temporary 
or administrative character). 

(v) Determine the distribution of the 
net income of the Fund. 

(v1) Require a member to withdraw. 
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(vn) Decide to liquidate the Fund. 
(vrn) Decide appeals from interpreta

tions of this Agreement given by the Execu
tive Directors. 

c. The Boarcl pf Governors shall hold an 
annual meeting :in su~h other meetings as 
may be provided for by the Board or called 
by the Executive Directors. Meetings of the 
Board shlelll be called by the Directors 
whenever requested by five members or by 
mmbers having one quarter· of the total 
voting power.• 

d. A ,guorum for any meeting of the 
Board of 'Gov<!rnors shall be a majority of 
the governors exercising not less than two
thirds of the total voting power. 

e. Each governor shall be entitled to cast 
the number of votes alloted under Section 5 
<>f this Article to the member appointing him. 

f. The Board of Governors may by re
gulation establish a procedure whereby the 
Executive Directors, when they deern such 
ac..-ion to be in the best interests of the Fund, 
may obain a vote of the governors ·on a 
-specific question without calling a meeting 
of the Board. 

p_. The Board of Governors, and the Exe
cutite Directors to the extent authorized, 
may adopt such rules and regulaticns as may 
be n"cessary or appropriate .to conduct the 
business of the Fund. 

h. Gov·ernors and alternates shall serve 
as such without compensation from the 
Fund, but the Fund shall pay them reasona
ble expenses incurred in attending meetings. 

i. The Board of Governors shall deter
mine the remuneration to be paid to the 
Executive Directors ant the salary and terms 
of tthe contract of service of the Managing 
Director. 

Section 3. E xecutive Directors. 

a. The Executive Directors shall be 
-responsible for the conduct of the genera! 
operations of the Fund, and fot! this purpose 
shall exercise all the powers delegated to 
them by the Board of Governors. · 

b. There shall be not less thans twelve 
directors who need not be governors, and of 
whom 

(r) Five shall be appointed by the five 
members having the largest quotas; 

(n) Not more than two shall be appoin
.ted when the provisions of c. below apply; 

(rn) Five sh:'jll be elected b,Y the mem
bers not entitled to appoint directors, other 
than the American Republics; and 

(1v) Two shall be elected by the Ameri
can Republics not entitled to appoint direc-
tors. ' 

For the purposes of this paragraph, mem
bers means governments of countries whose 
names are set forth in Schedule A, whether 
they become members in accordance with 
Article XX or in accordance with, Article II, 
Section 2. When governments of other coun
tries become members, ti}.e Board of Govef
nors may, by a four-fifths majority of the 
total voting power, increase the number of 
directors to be elected. 

/ 
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c. If, at the second regular . election of 
directors and thereafter, the members entitled 
to appoint directors under b. (r) above do 
not include the two members, the holdings 
of whose currencies by the Fund have been, 
on the average over the preceding two years, 
reduced below their quotas by the largest 
absolute amounts in terms of gold as a com
mon denominator, either one or both or such 
members, as the case may be, shall be en
titled to appoint a director. ( 

d. Subject to Article XX, Section 3 b., . 
elections of elective directors shall be con
ducted at intervals of two years in• accor
dance with the provisions of Schedule C, 
supplemented by such regulations as the 
Fund deerns appropriate. Whenever the 
Board of Govemors increases the number of 
directors to be elected under b. above, it 
shall issue regulations making appropriate 
changes in the proportion of votes required 
to elect directors under the provisions of 
Schedule C . 

e. Each director shall appoint :::-. dn:er
nate with fall power to act for him when he 
is not present. When the directors appointing 
them are present, alternates may participate 
in meetings but may not vote. 

i. Directors shall continue in office until 
their successors are appointed or elected. If 
the office of an elected director becomes 
vacant more than ninety days before the end 
of his term, another director shall be elected 
for the remainder of the term by the mem
hers who elected the former director. A ma
jority of the votes cast shall be required for 
election. White the office remains vacant, 
the alternate of the former director shall 
exercise his powers, except that of appointing 
an altemate. 

g. The Executive Directors shall fur.ction 
in continuous session at the principal office 
of the Fund and shall meet as often as the 
business of the Fund may require. 

h. A quorum for any meeting of the Exe
cutive Directors shall be a majority of the 
directors representing not less thans one-half 
of the voting power. 

i. Each appointed director shall be en
titled tq cast the number of votes allotted 
under Section 5 of this Article to the member 
appointing him. Each elected director shall 
be entitled to cast the number of votes which 
counted towards his election. When the pro
visions of S ection 5 (b) of this Article are 
applicable, the votes which a director would 
otherwise be entitled to cast shall be in
creased or decreased correspondingly. All the 
votes whic;h a director is entitled to cast shall 
be càst as a unit. 

j. The Board of Govemors shall adopt 
regulations under which a member not en
titled to appoint a director under (b) above 
may send a represenative to attend any 
meeting of the Executive Directors when a 
request made by, or a matter particularly 
affecting, that member is underconsideration. 

k. The Executive Directors may appoint 
such committees as they deern advisable. 
Membership of committees nèed not be 
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limited to governors or directors of their 
alternates. 

Section 4. Managing Director and staff. 
a. The Executive Directors shall select a 

Managing Director who shall not be a 
governor or an executive director. The 
Managing Director shall be chairman of the 
Executive Directors, but shall have no vote 
execpt a deciding vote in case of an equal 
division. He may participate in meetings of 
the Board of Governors, but shall not vote 
at such meetings. The Managing Director \ 
shall cease to hold office when the Executive 
Directors so decide. 

b. The Managing Director shall be chief 
of the operating staff of the Fund and .sh11ll 
conduct, under the direction of the Executive 
Directors, the ordinary business of the Fund. 
Subject to the general control of the Execu
tive Directors, he shall be respons1ble for 
the organization, appointm.ent and dismissal 
of the staff of the Fund. 

c. The Managing Director and the staff 
of the Fund, in the discharge of their func
tions, shall owe their duty entirely to the 
Fund and to no other authority. Each mem
ber of the Fund shall respect the internatio
nal character of this duty and shall refrain 
from all attempts to influence any of tl/,e 
staff in the discharge of his functions. 

d. In appointing the staff the Managing 
Director shall, subject to the paramount im
portance of securing the highest standards 
of efficiency and of technica! competence, 
pay due regard to the importanceofrecruiting 
personnel on as wide a geographical basis as 
possible. 

Section 5. Voting. 
a. Each member shaÜ have two hundred 

and fifty votes plus one additional vote for 
each part of its quota equivalent to one 
hundred tbousand United States dollars. 

b. Whenever voting is required under 
Article V, Section 4 or 5, each member shall 
have the number of votes to which it · is 
entitled under (a) above, adjusted: 

(r) by the addition of one vote for the 
equivalent of each 400.000 United States 
dollars of net sales of i ts currency up to the 
date when the vote is taken, or 

(II) by the subtraction of one vote for 
the equivalent of each 400.000 United States 
dollars of its net purchases of the currencies 
of other members up to the date when the 
vote is taken 
provided, that neither net purchases nor net 
sales shall be deemed at any time to exceed 
an amount equal to the quota of the member 
invólved. ' 

c. For the purpose of all computations 
under this Section, United States dollars 
shall be deemed to be of the weight and 
fineness in effect on July 1, 1944, adjusted 
for any uniform change under Article IV, 
Section 7, if a waiver is made under Section 
8 (d) of that Article. 

d. Except as otherwise specifically pro
vided, all decisions of the Fund shall be made 
by a majority of the votes cast. 
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Section 6. Distribution of net income. 

a. The Board of Goxernors shall deter-· 
mine annually what part of the Fund's net 
income shall be placed to reserve and what 
part, if any, shall be distributed. 

b. If any distribution is made, there shail' 
first be distributed a two per cent. non-cu
mulative payment to e;ich member on the 
amount by which seventy-five per cent. of 
its quota exceeded the Fund's average 

' holdings of its currency during that year:-The 
balance shall be paid to all m mbers in pro
portion to their quotas. Parmenp; to each. 
member shall be made in its own currency. 

Section 7. Publication of reports. 

a. The Fund shall publish an annual re
port containing an audited statement of itll 
accounts, and shall issue, at intervals of three
months or less, a summary statement of iu. 
transactions and its holdings of gold and 
currencies of members. · 

b. The Fund may publish such other 
reports as it deerns desirable for carrying out 
its purposes. 

Section 8. Communication of views to 
members. _, 

The Fund shall at all times have the right 
to communicate its views informalzy to any 
member o:i any matter arising under this 
Agreement. The Fund may, by a two-thirdsr
majority of the total voting power, decide 
to publish a report made to a member re
garding its monetary or economie condition& 
and developments which directly tend . to 
produce a serious disequilibrium in the in
ternational balance of payments of members. 
If the member is not entitled to appoin an 
executive director, it shall be entitled to 
representation in accordance with Section 3 
(j) of this Article. The Fund sha!I not puc 
publish a report involving changes in the 
fundamental structure of the economie orga
nization of members. 

Article XIII. 

Offices an<l Deposltorle~. 

Sectibn 1. Location of offices. 

The principal office of the Fund shall be 
locatèd in the territory of the member havin~ 
the largest quota, and agencies or branch ' 
offices may be established in the territori~ 
of other members. 

Section 2. Depositorie5_;-
a. Each member country sliall designate 

its centra! bank as a depository for all the 
Fund's holdings of its curre'ncy, or if it hru. 1 

no centra! bank it shall designate such other 
institution as may be acceptable to the Fund. 

b. The Fund may hold other assets, in
cluding gold, in . the depositories designated 
by the five members having the largest 
quotas and in such other designated deposi
tories as the Fund may select. Initially, at 
least one-half of the holdings of the Fund 
shall be held in the depository designated 
by the member in whose terriories the Fund 
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has i ts princi pal office and at least forty per 
cent. shall be -held . in the depositories desig
n ated by the remaining four members refer
red t o above. However, all transfers of gold 
b y the Fund shall be made with due regard t o 
the costs of transport and anticipated requi
rements of the Fund. In an emergency the 
Executive Directors•may transfer all 9r any 
part of the Fund's gold.holdings to any place 
-where they can be adequately protected. 

' Section 3. Guarantee of the Fund's assets. 

Each member guarantees all assets of the 
Fund against loss resulting from failure or 
,default on the part of the depository de
-signated by it. 

Article XIV. 

Traiisltlonal Perlod. 
Section 1. Introduction. 

The Fund is not intended to provide facili
ties for relief or reconstruction or to deal with 
international indebtedness arising out of the 
war. 

Section 2 . Exchange restrictions. 

In the post-war transitional period mem
bers may, notwithstanding the provisions of 
any other articles of this Agreement, main
tain and adapt to changing circumstances 
(and, in the case of members whose territo
ries have been occupied by the enemy, in-
1:roduce where necessary) restrictions on pay
ments and transfers for current international 
transactions. Members shall however, have 
continuou's regard in their foreign exchange 
policies to the purposes of the Fund; and, as 
soon as conditions permit, they shall take all 
possible measures to develop such commer
cial and financial arrangements with other 
members as(will facilitate international pay
ments and the maintenance of exchange sta
bility. In particular, members shall with
draw restrictions maintained or imposed un
d er this Section as soon as they are satisfied 
t hat they will be able, in t:1e absence of such 
restrictions, t o settle their balance of pay
m ents in a manner which. will not unduly 
encumber their access to the resources of the 
Fund. 

Section 3. Notilication to the Fund. 

Each member shall notify the Fund be
fore it becomes eligible under Article XX, 
Section 4 ( c) or ( d), to buy currency from 
the Fund, whether it intends to avail itselft 
-o f' the transitional arrangements in Section 2 
of this Article, or whether it is prepared to 
accept the obl.igations of Article VIII, Sec
tions 2, 3 and 4. A member, availing itself of 
the transitional arrangements shall notify the 
Fund as soon thereafter as it is prepared to 
accept the above-mentioned obligations. 

Section 4. Acjion of the Fund relating to 
' restrictions. 

Not later than three years · after the date 
on which the Fund begins operations and in 
each year thereafter, the Fund shall report 
on the restrictions still in force under Sec-

I 

1945 

tion 2 of this Article. Five years after the 
date on which the Fund begins operations, 
and in each year thereafter, any member still 
retaining any restrictions inconsistent with 
Article VIII , Sections 2, 3 or 4, shall consult 
the Fund as to their further retention. The 
Fund may, if it deerns such action necessary 
in exceptional circumstances, make repre
sentat ions to any member that conditions are 
favourable for- the withdrawal of any parti
cular restriction, or for the genera! abandon
ment of restrictions, inconsistent with the 
proxisions of any other article of this Agree
m ent. The member shall be givèn a suitable 
time to reply to such representations. If the 
Fund finds that the member persis ts in main
taining restrictions which are inconsist ent 
with the purposes of the Fund, the member 
shall be subject to Article XV, Section 2 (a). 

S'ection 5. Nature of transitional period. 

In its relations with members, the F i nd 
shall recognize that the post-war transitional 
period will be one of change and adjustment 
and in making decisions on requests occa
sioned thereby which are presented by any 
member it shall give tl1e member the benefit 
of any reasonable doubt. 

Article XV. 

. Withdrawal from Membershlp. 
Section r. Right of members to withdraw. 

Any member may withdraw from the Fund 
at any time by transmitting a notice in writ
ing to the Fund at is principal office. With
drawal shall b ecome effective on the date 
such notice is received. • 

Section 2. Compulsory withdrawal. 

a. If a member .fails to fulfill any of its 
obligations under this Agreement, the Fund 
may deciare the member ineligible to use the 
resources of the Fund. Nothing in this Sec
tion shall be deemed lo limit the provisions 
of Article IV, Section 6, Article V , Section 5, 
or Article VI, Section r. 

(b) If, after the expiration of a reasona
ble period the member persists in its failure 
to fulfill any of its obligations under this 
Agreement, or a difference between a mem
ber and the Fund under Article IV, Section 
6, continues, that member may be required 
to withdraw from membership in the Fund 
by a decision of the Board of Governors car
ried by a majority of the governors repre
senting a majority of the total voting power. 

( c ) Regulations shall be adopted to en
su e that before action is taken against any 
member under (a) or (b) above, the mem
ber shall be informed in reasonable time of 
the complaint against it and given an ade
quate opportunity for stating its case, bath 
orally and in writing. 

Section 3. Settlement of accounts with 
members withdrawing. , 

When a member withdraws' frotn the Fund, 
normal transactions of the Fund in its cur
rency shall cease and settlernent of all ac-
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counts between it and the Fund shall be 
made with reasonable despatch by agreement 
between it and the Fund. If agreement is not 
reached promptly, the provisions of Schedule 
D shall apply to the settlement of accounts. 

/ 

Article XVI. 

Emergency Provlslons. 

Section 1. Temporary Suspension. 

a. In the event of an emergency 'or the 
development of unforeseen circumstances 
threatening the operations of the Fund, the 
Executieve Directors by unanimous vote 
may suspend for a period of not more than 
one hundred and twenty days the operation 
of any of the following provisions: ' 

(x) Article IV, Sections 3 and 4(b). 
(II) Article V, Sections 2; 3, 7, 8(a) 

and (e). 
(11n) Article VI, Section 2 . 

(1v) Article XI, Section 1. 

b. Simultaneously with any decision to 
suspend te operation of any of the foregoing 
provisions, the Executive Directors shall call 
a meeting of the Board of Governors for the 
earliest practicable date. 

c. The Executive Directors may not ex
tend any suspension beyond one hundred and 
twenty days. Such suspension may be ex
tended, however, for an additional ·period of 
not more than two hundred and forty days, 
if the Board of Governors by a four-fifths 
majority of the total voting power so decides, 
but it may not be further extended except 
by amendment of this Agreement pursuant 
to Article XVII. 

d. The Execu tve Directors ma:y, by a 
maiority of the total voting power, terminate 
such suspension at any time. 

Section 2. , Liquidation pf the Fund. 

a. The Fund may not be liquidated ex
cept by decision of the Board of Governors. 
In an emergency, if the Executive Direcfors 
decide that liquidation of the Fund may be 
necessary, the may temporarily suspend all 
transactions, pending decision by the Board. 

b . If the Board of Governors decides to 
liquidate the Fund, the Fund shall forthwith 
cease to engage in any activities ex.cept those 
incidental to the ortleriy collection and li
quidation of its assets and the settlement of 
its liabilities, and all obligations of members 
under this Agreement sha!J cease except 
those set· out in this Article, in Article XVIII,· 
paragraph (c). in Schedule D, paragraph 7, 
and in Schedule E. 

c. Liquidation sha!J be administered fo 
accordance with the provisions of Schedule 
E. 

Article XVII·. -Amendments. 

a. Any proposal to i~troduce modifica
tions in this Agreement, whether emanating 
from a member, a governor or the Executive 
Directors, shall be communicated to the 
chairman of tne Board of Governors who 
sha!J bring the proposal before the Board. If 
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the proposed amendment is approved by the 
Board the Fund shall, by circular letter or 
telegram, ask all members wheth~ they ac
cept the proposed amendment. W'ti.en three
fifths of the members, having four-fifths of 
the total voting power, have accepted the 
proposed amendment the Fund shall certify 
the fact by a formaf communication addres-
sed to all members. ' 

b. Notwithstan"ding (a) above, accep
tance by al members is required in the case 
of any amendment modifying. 
· (1) , the right to withdraw from the Fund 

(Article XV, Section r); 
(n) the provision that no change in a 

member's quota shal! be made without ,its 
consent Article 1II, Section 2); / 

· (1n) the provision thät no change may 
be made in the par value of a member's cur
rency except on the proposal of that member 
(Article IV, Section s (b) ). 

c. Amendments shall enter into force for 
all members three months after the date of 
the · forma! communication unless a shorter 
period is specified in the -.circular letter Ór 
telegram. 

Article XfIII. 
In terpretatlon. 

a. Any question of interpretation of the 
provisions of this Agreement arising between 
any member and the Fund or between any 
members of the Fund shall be submitted to 
the Executive Directors for their decision. If 
the question particularly affects any mem
ber not entitled to appoint an executive_ di
rector it shall be entitled to representation in 
accordancé with Artitle XII , Section 3 (j). 

b. In any case where the Executive Di
rectors have given a decision under (a) 
above any member may require that the 
question be referred to the Board of Gover
nors, whose decision shall be final. Pending 
the result of the reference to the Board the 
Fund may, so far as it deerns necessary, act 
on the basis of the decision of the Executive 
Directors. ·. 

c. Whenever a disagreemènt arises 
between the Fund and a member which has 

_ withdrawn, or between the Fund and any 
member during the liquidation of the Funa, 
such disagreement shall be submitted to ar
bitration by a tribunal of threé arbitrators, 
one appointed by the Fund, another by the 
member or withdrawing member and an 
umpire who, unless the parties otherwise 
agree, shall be appointed by the President of 
the Permanent Court of International Justice 
or such other authority as may have been 
prescribed by regulation adopted by the 
Fund. The umpire shall have full power to 
settle all questions of procedure in any case 
where the parties are in disagreement with 
respect thereto. 

Article XIX. 
Explanatlon of T erms. 

In interpreting the provisions of this Agree
ment the Fund · and its members shall be 
guided by the following: 
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a. A member's monetary reserves means 
it:s net official holdings of gold, of convertible 
currencies of other members, and of the cur
rencies of such non-members as the Fund 
may specify. 

b. The official holdings of a member · 
means central holdings (that is, the holdings 
of its. Treasury, central bank, stabilization 
fund, or similar fiscal agency). 

c. The holdings of other official institu
tions other banks within its territories may, 
in any particular case, be deemed by the 
Fund, after consultation with the member, 
to be official holdings to the extent that they 
are substantially in excess of working balan
ces; provided that for the purpose of deter
mining whether, in a qarticular case, holdings 
ai;e in excess of working balances, there shall 
be deducted from such holdings amounts of 
currency due to official ' institutions and 
banks in the territories of members or non
members specified under (d) below. 

d. A member's holdings of convertible 
currencies means its holdings of the curren
cies of other members which are not availing 
themselves of the transitional arrangements 
under Anicle }uV, Seczti,m 2, together V11ith 
its holdings of the currencies of such non
members as the Fund may from time to time 
i.pecify. The term currency for this purpose 
includes without limitation coins, paper mo
ney, bank balances, bank acceptances, and 
government obligations issued with a matu
rity not exceeding_ twelve months. 

e. A member's monetary reserves shall 
be calculated by deducting from its . central 
holdings the currency liabilities to the 
Treasuries, centra! banks, stabilization funds, 
or similar fiscal agencies of other members 
or non-members specified under (d) above, 
together with similar liabilities to other of
ficial institutions and other banks in the ter
ritories of members, or non-members speci
fied under (d) above. To these net holdings 
shall be added the sums deemed to be of
ficial holdings of other official institutions 
and other banks under (c) above. 

f. The Fund's holdings of the currency 
of a member shall include any securities ac
cepted by the Fund ·under Article JIJ, Sec
tion s. 

g. The Fund, after consultation with a 
member which is a;vailing itself of the tran
~itiona! arrangements under Article XIV, 
Section 2 , may deern holdings of the cur
rency of that member which carry specified 
rights of conversion into another currency or 
into gold to be holdings of convertible cur
rency for the purpose of the calculation of 
monetary r serves. 

h. For the purpose of calculating gold 
subscriptions under Article 111, Section 3, a 
member's net official holdings of gold and 
United States dollars shall consist of its of
ficial holdings of gold and United States cur
rency after deducting centra! holdings of its 
currency by other countries and holdings of 
its currency by other official il'!ltitutions and 
other banks 1f these holdings càrry speèified 
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rights of conversion into gold or United Sta
tes currency. 

i. Payments for current transactions 
means payments which are not for the 
purpose of transferring. capital, and includes, 
without limitation: 

(r) All payments due in connection with 
foreign trade, other current business in
cluding services, and normal short-term 
ba,nking and credit facilities; 

(2) Payments due as interest on loans 
and as net income from other investments; 

(.,) Payments of moderate amount for 
amortization of loans of for depreciation of 
direct investments; 

(4) Moderate remittances for family 
living expenses. 

The Fund may, after consultation with the 
members concerned, determine whether 
certain specific transactions are to be con
sidered current transactions or capi tal trans
actions. 

Article XX. 

Flnal Provlslous. 

.. Section r. Entry into force. 

This Agreement shall enter into force when 
it has been signed on behalf of governments 
having sixty-five per cent, of the total of the 
quotas set forth in Schedule A and when the 
instruments referred to" in Section 2 (a) of 
this Article have been disposited on their 
behalf, but in no event shall this Agreement 
enther into force before May 1, 1945. 

Section 2. Signature. 

a. Each government on whose behalf this 
Agreement is signed shall deposit with the 
Government of the United States of America 
an instrument setting forth that it has ac
cepted this Agreement in accordance with its 
law and bas taken all steps necessary to ena-
ble it to carry out all of its obligations under 
this Agreement. 

b. Each government ·shall become a mem
ber of the Fund as from the date of the de
posit on its behalf of the instrument referred' 
to in (a) above, except that no government 
shall become a member before this Agree
ment enters into force under Section -I of this 
Article. 

c. The Government of the United Sta
tes of America shall ini'orm the govemments 
of all countries whose names are set fort h in 
Schedule A, and all ~ovemments whose mem_ 
bership is approved in accordance with Ar
ticle II, Section 2, of all signatures of this 
Agreement and of the deposit of all instru
ménts referred to in (a) above. 

d. At the time this Agreement is signed 
on its behalf, each government shall transmit 
to the Government of the United States of 
America one onehundredth of one per cent. 
of its total subscription in gold or United 
States dollars for the puroose of meeting ad
ministrative expenses of the Fund. The Go
vemm<:,nt of the United States of America 
shall hold such funds in a special deposit ac-, 
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count and shall transmit them to the Board 
of Governors of the Fund when the initia! 
meeting has been called under Section 3 of 
this Article. lf this Agreement has not come 
into force by December .~1 , 1945, the Go
vernment of the United States of America 
.shall return such funds to the governments 
that transmitted them. 

e . This Agreement shall remain open for 
-signature at Washington on behalf of the go
vernments of the countries whose names are 
set forth in Schedule A until December 31, 
1945. 

f. After December ~1, 1945, this Ag,ee
ment shall be open for signature on behalf m 
the government of any country whose mem
bership has been approved in accordance 
with Article II. Section 2. 

ti. By their signature of this Agreement, 
all governments accept it both on their own 
behalf and in respect of all their colonies, 
overseas terri tori es, all terri tori es under their 
-protection, suzerainty, or authority and all 
territories in respect of which they exercise 
a mandate. 

h. In the case of governments whose me
tropolitan territories have been under enemy 
occuoation, the deposit of the instrument re
'ferred to in (a) above may be delayed until 
one hundred and eighty days aher the date 
on which these territories have been libe
rated. If, however, it is not deposited by any 
.such government before the expiration of 
this period the signature affixed on behalf of 
that government shall become void and the 
portion of its subscription paid under (d) 
above shall be returned to it. 

i . Paragraphs (d) and (h) shall come 
into force with reagrd to each signatory go
vernment as from the date of its signature. 

Section ~- lnauguration of the Fund. 

a. As soon as this Agreement enters into 
force under Section 1 of this Article, each 
member shall appoint a governor and the 
member having the largest quota shall ca;J 
the first meeting of the Board of Governors. 

b. At the first meeting of the Board of 
Governors, arrangements shall be made for 
the selection of provisional executive direc
tors. The governments of the five countries 
for which the largest quotas are set forth in 
Schedule A shall appoint provisional execu
tive directors . If one or more of such govern
ments have not become members, the execu
tive directq.rships they. wold be entitled to 
fill shall remain vacant until they become 
members, or until January 1, 1946, which
ever is the earlier. Seven provisional execu
tive directors shall be elected in accordance 
with the provisions of Schedule C and shall 
remain in office until the date of the first 
regular election of executive directors which 
shall be held as soon as practica bie af ter Ja
_nuary 1. 1Q46. 

c. The Bdárd of Governors may delegate 
to the orovisional executive directors any 
powers exceot those which may not be dele
gated to the Executive Directo'rs. 
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Section 4. Initia/ determination of par 
values. 

a. When the Fund is of the opinion that 
it will shortly be in a position to begin ex
change transactions, it shall so notify the 
members and shall request each member to 
communicate within thirty days the par 
value of its currency based on the rates of 
exchange prevailing on the sixtieth day be
fore the eqtry into force of this Agreement. 
No member whose metropolitan territory has 
been occupied by the enemy shall be re
quired to make such a communication while 
that territory is a theatre of major hostilities 
or for such period thereafter as the Fund 
may determine. When such a member com
f!lUnicates the par value of its currency the 
provisions of (d) below shall apply. 

b . The par value communicated by a 
member whose metropolitan territory has not 
been occupied by the enemy shall be the par 
value of that member's currency for the 
purposes of this Agreement unless, within 
ninety days after the request referred to in 
(a) above has been received, (r) the mem
her notifies the Fund that it regards the par 
value as unsatisfattory, or (n) the Fund 
notifies the inember that in its opinion the 
par value cannot be maintained without 
causing recourse to the Fund on the part of 
that member or others on a scale prejudicial 
to the Fund and to members. When notifica
tion is given under (r) or (n) above, the 
Fund and the member shall, within a period 
determined by the Fund in the light of all 
relevant circumstances, agree upon a 
suitable par value for that currency. lf the 
Fund and the member do not agree within 
the period so determined, the member shall 
be deemed to have withdrawn from the Fund 
on the date when the period expires. 

c. When the par value of a member's 
currency has been established under (b) 
above, either by the expiration of ninety 
days without notification, or by agreement 
after notification, the member shall be 
eligible to buy from the Fund the curren
cies of other members to the full extent per
mitted in this Agreement, provided that the 
Fund ha!;, begun exchange transactions. 

d. In the case of a member whose 
metropolitan territory bas been occupied by 
the enemy, the provisions of (b) above shall 
apply, subject to the following modifica
tions: 

{r) The period of ninety days shall be 
extended so as to end on a date to be fixed 
by _agreement between the Fund and the 
member. 

(n) Within the extended , period the 
member may, if the Fund has begun 
exchange transactions, buy from the Fund 
with its currency the currencies of other 
members, hut only under such conditions 
and in such amounts as may be prescribed by 
t;he Fund. 

(nr) At any time before the date fixed 
under (1) above, changes may 1;,e madè by 
agreement with the Fund in the par value 
communicated under (a) above. 
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e. If a member whose metropolitan ter
ritory bas been occupied by the enemy 
adopts a new monètary unit before the date 
to be fixed under (d) (I) above, the par 
value fixed by that member for the new unit 
shall be communicated to the Fund and the 
provisions of (d) above shall apply. 

f. Changes in par values agreed with the 
Fund under this Section shall not be taken 
into account in determining whether a 
proposed change falls within (r), (n) or 
(m) of Article IV, Section 5 (c) 

g. A member communicating to the Fund 
a par value for the currency of its metropo
litan territory shall simultaneously coqi.mu
nicate a value, in terms of that currency, for 
each separate currency, where such exists, in 
the territories in respect of which it bas ac
cepted this Agreement under Section (2) 
(~) of this Article, but no member shall be 
required to make a communication for the 
separate currency of a territory which . bas 
been occupied by the enemy while that ter
ritory is a theatre of major hostilities or for 
such period thereafter as the Fund may 
determine. On the basis of the par value so 
communicated, the Fund shall compute the 
par value of each separate currency. A com
munication of notification to the Fund under 
(a), (b) or (d) above regarding the par 
value of a currency, shall also be deemed, 
unless the contrary is stated, to be a com
munication or notification regarding the par 
value of all the separate currencies referred 
to above. Any member may, however, make 
a communication or notification relating to 
the metropolitan or any of the separate cur-• 
rencies alone. If the member does so, the 
provisions of the prec(êding paragraphs (in
cluding (d) above, if a territory where a 
separate currency exists bas been occupied 
by the enemy) shall apply to each of these 
currencies separately. 

h. The ~nd shall begin exchange 
' transactions at such dat as it may determine 
af11er members having sixty-five per cent. of 
the total of the quotas set forth in Schedule 
A have become eligible, in accordance with 
the preceding paragraphs of this Section, to 
purchase the currencies of other members, 
but in no event until after major hostilities 
in Europe have ceased. 

i. The Fund may postpone exchange 
transactions with any member if its circums-• 
tances are such that, in the opinion of the 
Fund, they would lead to use of the resources 
of the Fund in a manner contrary to the. 
purposes of this Ag-reement or prejudicial to 
the Fund or the members. 

j. The par values of the currencies of 
governments which indicate their desire to 
become members after December 31, 1945, 
shall be determined in accordance with the 
provisions of Article II, Section 2. 

DONE at Washington, in a single copy which 
shall remain deposited in the archives of the 
Government of the United States of America 
which shall transmit certified copies to all 
governments whose names are set forth. in 
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Schedule A and to all governments whose 
membership is approved in accordance with 
Article II, Section 2. 

SCHEDULE A. 

Quotas. 

(In millions of United 
States dollars) 

Australia 
Belgium 
Bolivia 
Brazil 
Canada 
Chile 
China 
Columbîa 
Costa Rica 
Cuba 
Czechoslovakia 
Denmark* 
Dominican Republic 
Ecuador 
Egypt . 
El Salvador 
Ethiopia 
France 
Greece . 
Guatemala 
Haïti 
Honduras 
Iceland 
India 
Iran . , .-
Iraq 
Liberia 
Luxembourg 
Mexico 
Netherlands 
New Zeeland 
Nicaragua 
Norway 
Panama 
Paraguay 
Peru 
Philippine Commonwealth 
Poland 
Union of South Africa 
Union of Soviet Socialist 

Republics 
United Kingdóm • 
United States 
Uruguay 
Venezuela 
Yugoslavia 

SCHEDULE B. 

200 

225 
10 

150 
300 

50 
550 

50 
5 

50 
125 

* 
5 
5 

45 
5.5 
6 

450 
40 

5 
5 
2.,5 
l 

400 

25 
8 

,5 
\IO 
90 

275 
50 

2 

50 
,5 

2 

25 
15 

125 
100 

1200 
1300 
2750 

15 
15 
60 

Provisions witl1 Re~pect to Repurchase by 
a Member oi lts Currency l1eld by the Fun<l. 

1 . In determining the extent to which 
repurchase of a member's currency from the 
Fund under Article V, Section 7 (b) shall be 
made with each type of monetary reserve, 
that is, with gold and with each convertible 

* The quota of Denmark shall be deter
mine by the Fund after the Danish Govern
ment has declared its readiness to sign this 

21 
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Agreement but before signature takes place. 
currency, the following rule, subject to 2 

below, shall apply: 
a. If the member's monetary reserves 

have not increased during the year, the 
amount payable to the Fund shall be distri
buted among all types of reserves in propor
tion to the member's holdings thereof at the 
end of the year. · 

b . If the member's monetary reserves 
have increased during the year, a part of the 
amount payable to the Fund equal to one
half of the increase shall be distributed 
among those types of reserves which have 
increased in proportion to the arv,ount by 
which each of them has increased. The re
mainder of the sum payable to the Fund 
shall be distributed among all types of re
resves in proportion to the member's remain
ing holdings thereof. 

c . If after all the repurchases required 
under Article V, Section 7 (b), had been 
made, the result would exceed any of the 
limits specified in Article V, Section 7 (c), 
the Fund shall require' such repurchases to 
be made by the members proportionately in 
such manner that the limits will not be 
exceeded. 

2, The Fund shall not acquire the cur
rency of any non-member under Article JJ, 
Section 7 (b) and (c). 

3. In calculating monetary reserves and 
the increase in monetary reserves during any 
year for the purpose of Article V, Section 7 
(b) and (c), no account shall be taken, 
unless deductions have otherwise been máde 
by the member for such holdings, of any 
increase in those monetary reserves which is 
due to currency previously inconvertible 
having become convertible during the year; 
or to holdings which are the proceeds of a 
long-term or medium term loan contracted 
during the year; or to holdings which have 
been transferred or set aside for repayment 
of a loan during the subsequent year. 

4. In the case of members whose metro
politan territories have been occupied by the 
enemy, gold newly produced during the five 
years after the entry into force of this Agree
ment from mines located within their metro
politan territories shall not be included in 
computations of their monetary reserves• or 
of increases in their monetary reserves. 

SCHEDULEC. 

Electlon of Executlve Dlrectors. 

r. The election of the elective executive 
directors shall be by ballot of the govemors 
eligible to vote under Article XII, Section 3 
(b) (m) and (1v) . 

2. In balloting for the five directors to 
be elected under Article XII, Section 3 (b) 
(ui), each of the govemors eligible to vote 
shall cast for one person all of the votes to 
which he is entitled under Article XII, Sec
tion 5 (a). The five persons receiving, the 
greatest number of votes shall be directors, 
provided that no person who received less 
than ninete11n per cent, of the total number 
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of votes that can be cast (eligible votes) 
shall be considered elected. 

3. When five persons are not elected in 
the first ballot, a second ballot shall be held 
in which the person who received the lowest 
number of votes shall be ineligible for elec
tion and' in which there shall vote only (a) 
those govemors who voted in the first ballot 
for a person not elected, and (b ) those 
governors whose votes for a person elected 
are deemed under 4 below to have raised the 
votes cast for that person above twenty per 
cent. of the eligible votes. 

4. In determining whether the votes cast 
by a governor are to be deemed to have 
raised the total of any person above twenty 
per cent. of the eligible votes the twenty per 
cent. shall be deemed to include, first, the 
votes of the govemor casting the la rgest 
number of votes for such person, then the 
votes of the govemor casting the next largest 
number, and so on until twenty per cent. is 
reached. 

5. Any governor part of whose votes m ust 
be counted in qrder to raise the total of any 
person above hineteen per cent. shall be 
considered as casting all of bis votes for such 
person even if the total votes for such person 
thereby exceed twenty per cent. 

6. If, after the second ballot, five persons 
have not · been elected, further ballots shall 
be held on the same principles until five per
sons have been elected, provided that after 
four persons' are elected, the fifth may be 
elected by a simple majority•of the remaining 
votes and shall be deemed to have been 
elected by all such votes. 

7. The directors to be elected by the 
American Republics under Article XII, Sec
tion 3 (b) (1v) shall be elected as fellows: 

a. Each of the directors' shall be elected 
separately. 

b. In the election of the first director, 
each governor representing an 'American Re
public eligible to participate in the election 
shall cast for one person all the votes to 
which he is entitled. The person receiving the 
largest number of votes shall be elected 
provided that he has received not less than 
forty-five per cent. of the total votes. • 

c. If no person is elected on the first 
ballot further ballots shall be held, in each 
of which the person receiving the lowest 
number of votes shall be eliminated until one 
person receives a number of votes sufficient 
for election under (b) above. 

d. Govemors whose votes contributed to 
the election of the first director shall take no 
part in the election of the second director. 

e. P ersons who did not succeed in the 
first election shall not be ineligible for elec
tion as the second director. 

f. A majority of the votes which can be 
cast shall be required for election of the 
second director. If at the first ballot no per
son receives a majority, further ballots shall 
be held in each of which the person receiving· 
the lowest number of votes shall be elimina
ted, until some person obtains a majority. 

g. The second director shall be deemed 
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to have been elected by all the votes which 
could have been cast in the ballot securing 
his election. 

SCHEDULE 'D. 
Settlement of Accounts wlth 1\lembers 

Wlthdrawlng, 
x. The Fund shall be obligated to pay to 

a member withdrawing an amount equal to 
its quota, plus any other amounts due to it 
from the Fund, less any amounts in its cur
rency due to the Fund, including charges 
accruing after the date of its withdrawal; but 
no payment shall be made until six months 
after the date of withdrawal. Payments shall 
be made in the currency of the withdrawing 
member. 

2. If the Fund's holdings of the currency 
of the withdrawing member are not sufficient 
to pay the net amount due from the Fund, 
the balance shall be paid in gold, or in such . 
other manner as may be agreed. If the Fund 
and the withdrawing member do not reach 
agreement within six months_ of the date of 

. withdrawal, the currency in question held by 
the Fund shall be paid forthwith to the 
withdrawing member. Any balance due shall 
be paid in ten half-yearly instalments during 
the ensuing five years. Each such instalment 
shall be paid, at the option of the Fund, 
either in the currency of the withdrawing 
member acquired after its withdrawal or by 
the delivery of gold. 

3. If the Fund fails to meet any instal
ment which is due in accordance with the 
perceding paragraphs, the withdrawing mem
ber shall be entitled to require the Fund to 
pay the instalment in any currency held by 
the Fund with the exception of any currency 
which has been declared scarce under Article 
VII, Section 3. 

4. If the Fund's holdings of the currency 
of a withdrawing member exceed the amount 
due to it, and if agreement on the method of 
settling accounts is not reached within six 
months of the date of withdrawal, the farmer 
member shall be obligated to redeem such 
excess currency in gold or, at its option, in 
the currencies of members which at the time 
of redemption are convertible. Redemption 
shall be made at the parity existing at the 
time of withdrawal from the Fund. The 
withdrawing member shall complete redemp
tion within five years of the date of witt.
drawal, or within such langer period as may 
be fixed by the Fund, but shall not be re
quired to redeem in any half-yearly perioó 
more than one-tenth of the Fund's excess 
holdings of its currency at the date of 
withdrawal plus further acquisitions of the 
currency during such half-yearly period. If 

. the withdrawing member does not fulfil this 
obligation, the Fund may in an orderly man
ner liquidate in any market the amount of 
currency which should have been redeemed. 

5. Any member desiring to obtain the 
currency of a member which has withdrawn 
shall acquire it by purchase from the Fund, 
to the extent that such member has access 
to the recources of the Fund and that such 
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currency is available under 4 above. 
6. The withdrawing member guarantees 

the unrestricted use at all times of the cur
rency disposed of under 4 an .5 above for the 
purchase of goods or for payment of sums 
due to it or to persons within its territories. 
It shall compensate the Fund for any loss 
resulting from the difference between the 
par value of its currency on the date of with
drawal and the value realized by the Fund 
on disposal under 4 and -~ above. 

7. In the event of the Fund going into 
liquidation under Article XVI, Section 2, 

within six months of the date on which the 
member withdraws, the account between the 
Fund and that government shall be settled 
in accordance with Article XVI, Section 2, 

and Schedule E. 

SCHEDULE E. 

Admlnlstratlon of Llquldatlon. 
x. In the event of liquidation the liabil:

ties of the Fund other than the repayment 
of subscriptions shall have priority in the 
distribution of the assets of the Fund. In 
meeting each such liability the Fund shall 
use its asse s in the following order: 

a. the currency in which the liability is 
payable; 

b. gold; 
c. all other currencies in proportion, so 

far as may be practicable, to the quotas of 
the members. 

2. After the discharge of the Fund's lia
bilities in accordance with 1 above, the ba
lance of the Fund's assets shall be distribued 
and apportioned as follows: 

a. The Fund shall distribute its holdings 
of gold among the members whose curren
cies are held by the Fund in amounts less 
than their quotas. These members shall share 
the gold so distributed in the proportions of 
the amounts by which their quotas exceed 
the Fund's holdings of their currencies. 

b. The Fund shall distribute to each 
member one-half the Fund's holdings of its 
currency but such distribution shall not 
exceed fifty per cent, of its quota. 

c. The Fund shall apportion the remain
der of its holdings of each currency among 
all the members in proportion to the amounts 
due to each member after the distributions 
under (a) and (b) above. 

3. Each member shall redeem the hold
ings of its currency apportioned to other 
members under 2 (c) above, and shall agree 
with the Fund within three months after a 
decision to liquidate upon an orderly proce
dure for such redemption. 

4. If a m.ember has not reached agree
ment with the Fund within the three month 
period referred to in .'! above, the Fund shall 
use the currencies of other members appor
tioned to that member under 2 (c) above to 
redeem the currency of that member appor
tioned to other membêrs. Each currency ap
pbrtioned to a member wich has not reached 
agreement shall be used, so far as possible, to 
redeem its currency apportioned to the mem-
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hers which have made agreements with the 
Fund under -~ above. 

5. lf a member has reached agreement 
with the Fund in accordancewith3 above, the 
Fund shall use the currencies of other mem
hers apportioned to that member under 2 

(c) above to redeem the currency of that 
member apportioned to other members which 
have made agreements with the Fund under 
3 above. Each amount so redeemed shall be 
remeeded in the currency of the member to 
which it was apportioned. 

6. After carrying out the preceding para
graphs, the Fund shall pay to each member 
the remaining currencies held for its account. 

7. Each member whose currency has been 
distributed to other members under 6 above 
shall redeem such currency in gold or, at its 
option, in the currency of the member re
questing redemption, or in such other man
ner as may be agreed between them. lf the 
members involved do not otherwise agree, 
the member obligated to redeem shall com
plete redemotion within five years of the 
date of distribution, hut shall not be required 
to redeem in any half-yearly period more 
thans one-tenth of the amount distributed 
to each· other member. If the member does 
not fulfil this obligation, the am;unt of cur
rency which should have been redeemed may 
be liquidated in an orderly manner in any 
market. · 

8. Each member whose currency has been 
distributed to other members under 6 above 
guarantees the unrestricted use of such cur
rency at all times for the purchase of goods 
of for payment of sums due to it or to per
sons in its territories. Each member so obli
gated agrees to compensate other members 
for any loss resulting from the difference 
between the par value of its currency on the 
date of the decision to liquidate the Fund 
and the Value realized by such members on 
disposal of its currency. 

ARTICLES OF AGREEMENT OF THE 
INTERNATIONAL BANK FOR RECON

STRUCTION AND DEVELOPMENT. 

. The Governments on whose behalf the pre
sent Agreement is signed agree as !ollows: 

INTRODUCTORY ARTICLE. 

The International Bank for Reconstruc
tion and Development is established and 
shall operate in accordance with the fol
lowing provisions: 

Article 1. 

Purposes. 

The purposes of the Bank are: 
(1) To assist in the reconstruction and 

development of territories of members by 
facilitating the investment of capita! for pro
ductive purposes, including the restoration 
of economies destroyed or disrupted by war, 
the reconversion of productive facilities to 
peacetime needs and the encouragement ·of 

324 

the development of productive facilities and 
resources in less developed countries. 

(u) To promote private foreign invest
ment by means of guarantees or participa
tions in loans and other investments made by 
private investors; and when private capita! 
is not available on reasonable terms, to sup
plement private investment by providing, on 
suitable conditions, finance for productive 
purposes out of its own capital, funds raised 
by it and its other resources. 

. (1n) To oromote the long-range balanceêl 
growth of1nternational trade and the m ain
tenance of equilibrium in balances of pay
ments by encouraging international invest
ment for the development of the productive 
resources of members, thereby assisting in 
raising productivity ,the sanard of living and 
conditions of labeur in their territories. 

(1v) To arrange . the loans made or 
guaranteed by it in relation to international 
loans trough other channels so that the more 
useful and urgent projects, large and small 
alike, will be dealt with first . 

(v) To conduct its operations with due 
regard to the effect of international invest
ment on business conditions in the territories 
of members and, in the immediate postwar 
years, to assist in bringing about a smooth 
transition from a wartime to a peacetime 
economy. 

The Bank shall be guided in all its deci
sions by the purposes set forth above. 

Article II. 

l\Iembersltlp In and Capita! of the Bank. 

Section 1. Membership. 

a. The original members of the B ank 
shall be those members of the International 
Monetary Fund which accept membership 
in the Bank before the date specified in 
Article XI, Section 2 (e). 

b . Membership shall be open to other 
members of the Fund, at such times and in 
accordance with such terms as may be 
prescribed by the Bank. 

Section 2. Authorized capita/. 

a. The authorized capita! stock of the 
Bank shall be $10,000,000,000, in terms of 
United States dollars of the weight and 
fineness in effect on July x, x944. The capita! 
stock shall be divided into 100,000 shares 
having a par value of $ 100,000 each, which 
shall be available for subscription only by 

.niembers. 
b . The capital stock may be increased 

when the Bank deerns it advisable by a three
fourths majority of the total voting power. 

Section 3. Subscription of shares. 

a. Each member shall subscribe shares of 
the capital stock of the Bank. The minimum 
number of shares to be subscribed by the 
original members shall be those set forth in 
Schedule A. The minimum number of. shares 
to be subsribed by other members ·shall be 
determined by the Bank, which shall reserve 
a sufficient portion of its capita! stock: for 
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subscription by such members. 
b. The Bank shall prescribe rules laying 

down the conditions under which members 
may subscribe shares oftheauthorizedcapital 
stock of the Bank in addition to their mini
mum subscriptions. 

c. If the autfi'orized capita! stock of the 
Bank is increased, each member shall have 
a reasonable opportunity to subscribe, under 
such conditions as the Bank shall decide, a 
proportion of the increase of stock equivalent 
to tqe proportion which its stock theretofore 
subscribed bears to the total capita! stock of 
the Bank, but no member shall be obligated 
to subscribe any part of the increased capita!. 

Section 4. 1 ssue price of shares. 

'Shares included in the minimum subscrip
tions of original members shall be issued at 
par. Other shares shall be issued at par unless 
the Bank by a majority of the total voting 
power decides in special circumstances to 
issue them on other terms. 

Section 5. Division and calls of subscribed 
capita!. 

The subscription of eath me~ber shall be 
divided into two parts as follows: 

(r) twenty per cent. shall be paid or sub
ject to call under Section 7 (r) of this Article 
as needed by the Bank for its operations; 

(rr) the remaining eighty 'per cent. shall 
be subject to call by the Bank only when 
required to meet obligations of the Bank 
created under Article IV, Sections x (a) (n) 
and (m). 

Calls on unpaid subscriptions shall be 
uniform on all shares. 

Section 6. Limitation on Jiability. 

Liability on shares shall be limited to the 
unpaid portion of the issue price of the 
shares. 

Section 7. Method of payment of subscrip
tions lor shares. 

Payment of subscriptions for shares be 
made in gold or United States dollars and 
in the currencies of the members as follows: 

(r) under Section 5 (r) of this Article, 
two per cent. of the price of each share shall 
be payble in gold or United States dollars, 
and, when calls are made, the remaining 
eighteen per cent. shall be paid in the cur
rency of the member; 

(n) when a call is made under Section 
s (rr) of this Article, payment may be made 
at the opüon of the member either in gold, 
United States dollars or in the currency re
quired to discharge the obligations of the 
bank for the purpose for which the call is 
made; 

(n:) when a member ,;nakes payments in 
any currency under (r) and (u) above, such 
payments shall be made in amounts equal 
in value to the member's liability under the 
call. This liability shall be a proportionate 
part of the subscribed capita! stock of the 
Bank as authorized and defined in Section 2 

of this Article. 

Section 8. Tin:ie of payment of 
' subscriptions. 
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a. The two per cent. payable on each 
share in gold or United States dollars under 
Section 7 (r) of this Article, shall be paid 
within sixty days of the date on which the 
Bank begins operations, provided that (r) 
any original member of the Bank whose me
tropolitan territory has suffered from enemy 
occpuation or hostilities during the present 
war shall be granted the right to postpone 
paymen of one-half per cent. until five years 
after that date; (u) an orignal member who 
cannot make such a payment because it has 
not recovered possession of its gold reserves 
which are still seized or immobilized as a 
result of the war may postpone all payment 
until such date as the Bank may decide. 

b. The remainder of the price of each 
share payable under Section 7 (r) of this 
Article shall be paid as and when called by 
the Bank, provided that 

(r) the Bank shall, within one year of its 
beginning operations, call not less than eight 
P,.er cent. of the price of the share in addition 
to the payment of two per cent. referred to 
in (a) above; 

(u) no more than five per cent. of the 
price of the share shall be called in any 
period of three months. 

Section 9. Maintenance of value of certain 
currency holdings of the Bank. 

a. Whenever (r) the par value of a mem
ber's currency is reduced, or (rr) the foreign 
exchange value of a member's currency has, 
in the opinion of the Bank, depreciated to a 
significant extent within that member's ter
ritories, the member shall pay to he Bank 
wihin a reasonable time an additional amonut 
of its own currency sufficient tot maintain 
the value, as of the time of initia! subscrip
tion, of the amount of the currency of such 
member, which is held by the Bank and 
derived from currency originally paid in to 
the Bank by the member under Article II, 
Section 7 (1), from currency referred to in 
Article IV, Section 2 (b), or from any ad
ditonal currency furnished under the pro, 
visions of the present paragraph, and which 
has not been re-purchased by the member 
for gold or for the currency of any member 
which is acceptable to the Bank. 

b. Whenever the par value of a member's 
currency is increased, the Bank shall return 
to such member within a reasonable time an 
amount of that member's currency equal to 
the increase in the value of the amount of 
such currency described in (a) above. 

c. The provisions of the prèceding para
praphs may be waived by the Bank when a 
uniform proportionate change in the par 
values of the currencies of all its members is 
made by the International Monetary Fund. 

Section xo. Restriction on disposal of shares. 

Shares shall not be pledged°or encumbered 
in any manner whatever and they shall be 
transferable only to the Bank. 
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Article III. 

General Provlslons relatlng to Loans and 
Gnarantees. 

Section 1. U se of resources. 

a. The resources and the facilities of the 
Bank shall be used exclusively for the benefit 
of members with equitable consideration to 
projects for development and projects for re
construction alike. 

b. For the purpose of facilitating the 
restoration and recontsruction of the econo
my of members whose metropolitan territo
ries have suffered great devastation from 
enemy occupation or hostilities, the Bank, in 
determining the conditiom and terms of loans 
made to such members, shall pay special 
regard to lightening the financial burden and 
expediting the completion of such restoration 
and reconstruction. 

Section 2. Dea/ings between members and 
te Bank. 

Each member shall deal with the Bank 
only through its Treasury, centra! bank, 
stabilization fund or other similar fiscal 
agency, and the Bank shall deal with mem
bers only by or through the .same agencies. 

Section 3. Limitations on guarantees and 
borrowings of the Bank. 

The total amount outstanding of guaran
tees, participations in loanns and direct loans 
made by the Bank shall not be increased at 
any time, if by such increase the total would 
exceed one hundred per cent. of the unim
paired subscribed capita!, reserves and sur
plus of the Bank. 

Section 4. Conditions on which the Bank 
may guau,ntee or make loans 

The Bank may guarantee: participate in, 
or make loans to any member or any politica! 
sub-division I thereof and any business, in
dustrial, and agricultural enterprise in the 
territories of a member, subject to the fol-
lowing conditions. 1 

(1) When the member in whose terri
tories the project is located is not itself the 
borrower, the member or the centra! bank 
or some comparable agency of the member 
which' is acceptable to the Bank, fully 
guarantees the repayment of the principal 
and the payment of interest and other char
ges on the loan. · 

(2) The Bank is satisfied that in the 
prevailing market conditions the borrower 
would be unablc otherwise to obtain the loan 
under conditions which in the opinion of the 
Bank are reasonable for the borrower. 

(3) A competent· committee, as provided 
fot in Article V, Section 7, has submitted a 
written report recommending the project 
after a careful study of the merits of the 
proposal. 

(4) In the opinion of the Bank the rate 
of interest and other charges are reasonable 
and such rate, charges and the schedule for 
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repayment of principal are appropriate to 
the project. 

(5) In making or guaranteeing a loan, 
the Bank shall pay due regard to the 
prospects that the borrower, and, if the bor
rower is not a member, that the guarantor, 
will be in position to meet its obligations 
under the loan; and the Bank shall act pru
dently in the interests both of the particular 
member in whose territories the project is 
located and of the members as a whole. 

(6) In guaranteeing a loan made by other 
investors, the Bank receives suitable com
pensation for its risk. 

( 7) Loans made or guaranteed by the 
Bank shall, except in special circumstances, 
be for the purpose of specific projects of re
construction or development. 

Section 5. Use of loans guaranteed, parti
cipated in or made by the Bank. 

a. The Bank shatl impose no conditions 
that the proceeds of a loan shall be spent in 
the territories of any particular member or 
members. 

b. The Bank shall make arrangements to 
ensure that the proceeds of any loan are used 
only for the purposes for which the loan was 
granted, with due attention to considerations 
of economy and efficiency and wihout regard 
to politica! or other non-economie influences 
or considerations. 

c . In the case of loans made by the Bank, 
it shall open an account in the name of the 
borrower and the amount of the loan shall be 
credited to this account in the currency or 
currencies in which the loan is made. The 
borrower shall be permitted by the Bank to 
draw on this account only to meet expenses 
in connection with the project as they are 
actually incurred. 

Article IV. 

Operatlons. 
Section 1. M ethodes of making or 

lacilitating loans. 
1 

a. The Bank may make or facilitate loans 
which sat isfy the genera! conditions of Article 
III in any of the following ways: 

(r) By m aking or participating in direct 
loans out of its own funds corresponding to 

. its unimpaired paid-up capita! and surplus 
and, subject to Section 6 of this Article, to 
its reserves. 

(rr) By making or participating in direct 
loans out· of funds raised in the market of a' 
member, or otherwise borrowed by the Bank. 

(rrr) By guaranteeing in whole or in part 
loans made by private investors through the 
usual investment channels. 

b ; The Bank may borrow funds under 
(a) (rr) above or guarantee lonas under (a) 
(rrr ) above only with the approval df. the 
member in whose markets the funds are 
raised and the member in whose currency the 
loan is denominated, and only if those mem
bers agree that the proceeds may be exchan
ged for the currency of any other member 
without restriction. 
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Section 2. Availability and transferability 
of currencies. 

a. Currencies paid into the Bank -under 
Article II, Section 7 (1), shall be loaned only 
with the approval in each case of the member 
whose currency is involved; provided, how
ever, that if necessary, after the Bank's 
subscribed c~pital has bee~ entirely called, 
such currenc,es shall, without restriction by 
the members whose currencies are offered, 
be used or exchanged for the currencies re
quired to meet contractual payments of inte
rest, other charges or amortization on the 
Bank's own borrowings, or to meet the Bank's 
liabilities with respect to such contractual 
paymens on loans guaranteed by the Bank. 
payments on loans guaranteed by the Bank. 

b. Currencies received by the Bank from 
count of principal of direct loans made with 
currencies referred to in (a) above shall b e 
exchanged for the currencies of other mem
bers or reloaned only with the approval in 
each case of the members whose currencies 
are involved; provided, however, that if ne
cessary, after the Bank's subscribed capita! 
has been entirely called, such currencies shall 
without restriction by the members whose 
currencies are offered, be used or exchanged 
for the currencies required to meet contrac
tual payments of interest, other charges or 
amorization on the Bank's own borrowings, 
or to meet the Bank's liabilities with respect 
to such conractual payments on loans guaran
teed by the Bank. 

c. Currencies received by the Bank from 
borrowers or guarantors in payment on ac
count of principal of direct loans made by 
the Bank under Section I (a) (n) of this 
Article, shall be held and used without 
restriction by the members to make amortiz
ation payments, or to anticipate payment of 
or repurchase part or all of the Bank's owr, 
obligations. 

d. All other currencies available to the 
·Bank, including those raised in the market 
or otherwise borrowed under Section 1 (a) 
(II) of this Article, those obtained by the 
~ale of gold, those received as payments of 
rnterest and other charges for direct loans 
made und~r Sections I (a) (1) and (n), and 
those receJved as payments of commissions 
and other charges under Section 1 (a) (1n), 
shall be used or exchanged for other curren
cies or gold required in the operations of the 
Bank without restriction by the members 
whbse currencies are offered. , 

e. Currencies raised in the markets of 
members by borrowers on loans guaranteed 
by the Bank under Section 1 (a) (1n) of this 
Article, shall also be used or exchanged for 
other currencies wi~out restriction by such 
members. 

Section 3. Provision of currencies lor direct 
loans. 

. The following provisions shall apply to 
direct loans under Sections r (a) (1) and (n) 
of this Article: 

a. The Bank shall fumish the borrower 
with such currencies of members other than 
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~e member in whose territories the project 
1s located as are needed by the borrower for 
expenditures to be made in the territories of 
such other members to carry out the purposes 
of the loan. 

b. The Bank may, in exceptional circum
stances when local currency requirèd for the 
purposes of the loan cannot be raised by'the 
borrower on reasonable terms, provide the 
borro"."er as · part of ihe loan with an ap
propnate amount of that currency. 

c. The Bank, if the project gives rise in
directly to an increased need for foreign 
exchange by the member in whose territories 
the project is located, may in exceptional 
circumtances provide the borrower as part 
of the loan with a9 appropriate amount of 
gold of foreign exchange not in excess of the 
borrower's local expenditure in connection 
with the purposes of the loan. 

d. The Bank may, in exceptional cir
cumstances, at the request of a member in 
whose territories a portion of the loan is 
spent, repurchase with gold or foreign ex
change a part of that member's currency thus 
spent but in no case shall the part so re
purchased exceed the amount by which the 
expenditure of the loab in those territories 
gives rise to an increased need for foreign 
exchange. 

Section 4. Payment provisions lor direct 
loans. 

Loan contracts under Section r (a) (1) or 
(n) of this Article shall ·be made in accor
dance with the following payment provisions: 

a. The terms and conditions of interest 
and amortization payments, maturity and 
dates of payment of each loan shall be de
termined by the Bank. The Bank shall als 
determine the rate and any other terms and 
conditi~ns of_ commission to be charged in 
connect1on w1th such loan. , 

In the case of loans made under Section r 
(a) (n) of this Article during the first ten 
years of the Bank's operations, this rate of 
commission shall be not less than on'e per 
cent. per annum and not greater than one 
and one-half per cent. per annum, and shall 
be charged on the outstanding portion of any 
such loan. At the end of this period of ten 
years, the rate of commission may be re
duced by the Bank with respect both to the 
outstanding portions of loans already made 
and to future loans, if the reserves accû
mulated by the Bank under Seé'tion 6 of this 
Article and out of other earnings are con
sidered by it sufficient to iustify a reduction. 
In the case of future loans the Bank shall 
also have discretion to increase the rate of 
commission beyond the above limit, if expe
rience indicates that an increase is advisable. 
above limit, if experience indicates that an 
increase is advisable. 

b. All laan contracts shall stipulate the 
currency or currencies in which payments 
under the contract shall be made to the Bank. 
At the option of the borrower, however, such 
payments may be made in gold, or subject 
to the agreement of the Bank, in the cur-
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rency of a member other than that prescribed 
in the contract. · 

(r) In the case of loans made under Sec
tion r (a) (r) of this Article, the loan con
tracts shall provide that payments to the 
Bank of interest, other charges and amorti
zatjon shall be made in the currency loaned, 
unless the member whose currency is loaned 
agrees that such payments shall be made in 
some other specified currency or cunencies. 
These payments, subject to the provisions of 
Article Il, Section 9 (c), shall be equivalent 
to the value of such contractual paymen:ts 
at the time the loans were made, in terms of 
a currency specified for the purpose by the 
Bank by a three-fpurths majority of the total 
voting power. 

(n) In the case of lolns made under Sec
tion r (a) (n) of this Article, the total 
amount outstanding and payable to the Bank 
in any one currency shall at no time exeed 
the total amount of the outstanding borro
wings made by the Bank under Section r (a) 
(n) and payable in the same currency. 

c. If a member suffers from an acute 
exchange stringency, so that the service of 
any loan contracted by that member or 
guaranteed by it or by one of its agencies 
cannot be provided in the stipulated manner, 
the member concemed may apply to the 
Bank for a relaxation of the conditions of 
payment. If the Bank is satisfied that some 
relaxatior. is in the interests of the particular 

' member and of the operations of the Bank 
and of its members as a whole, it may take 
action under either, or both, of the following 
paragraphs with respect to the whole, or part, 
of the annual service: 

(r) The Bank may, in its discretion, 
make arrangements with the member con
cemed to accept service payments on the 
loan in the member's <.urrency for periods 
not to exceed three years upon appropriate 
terms regarding the use of such currency and 
the maintenance of its foreign exchange 

,value; and for the repurchase of such cur
rency on appropriate terms. 

(n) The Bank may modify the terms of 
amortization or extend the life of the loan, 
or both. 

Section 5. Guarantees. 
a. In guaranteeing a loan placed through 

the usual investment channels, the Bank 
shall charge a guarantee commission payable 
periodically on the amount of the loan out
standing at a rate determined by the Bank. 
During the first ten years of the Bank's ope
rations, this rate shall be not less than one 
per cent. per annum and not greater than 
one and one-half per cent. per annum. At the 
end of this period of ten years, the rate of 
commission may be reduced by the Bank 
Vl(ith respect both to the outstanding portions 
of loans already guaranteed and to future 
loans if the reserves accumulated by the 
Bank under Section 6 of this Article and out 
of other earnings are considered by it suffi
cient to justify a reduction. In the case of 
future loans the Bank shall also have discre-
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tion to increase the rate of comm1ss1on 
beyond the above limit, if experience indi
cates that an increase is advisable. 

b. Guarantee commissions shall be paid 
directly to the Bank by the borrower. 

. c. Guarantees by the Bank shall provide 
that the Bank may terminate its . liability 
with respect to interest if, upon default by 
the borrower and by the guarantor, if any, 
the Bank offers to purchase, at par and in
terest acc;rued to a date designated in the 
offer, the bonds or other obligations guaran
teed. 

d. The Bank shall have power to deter
mine any other terms and conditions of the 
guarantee. 

Section 6. Special reserve. 

The , amount of commissions received by 
the Bank under Sections 4 and s of this Ar
ticle shall be set aside as a special reserve, 
which shall be used only for meeting liabili
ties of the Bank in accordance with Section 
7 of this Article. The special reserve shall be 
held in such liquid form, permitted under 
this Agreement, as the Executive Directors 
may decide. 

Section 7. Methods of meeting liabilities of 
the Bank in case of defaults. 

In cases of default on loans made, partici
pated in, or guaranteed by the Bank:_ 

a. The Bank shall make such arrange
ments as may be feasible to adjust the obli
gations under the loans, including arrange
ments under or analogous to those provided 
in Section 4 (c) of this Article. 

b. The payments in discharge of the 
Bank's liabilities on borrowings or guaran
tees under Section r (a) (n) and (nr) of this 
Article shall be charged: 

(1) first, against the special reserve pro
vided in Section Q of this Article. 

(n) then, to the extent necessary and at 
the discretion of the Bank, against the other 
reserves, surplus and capita! available to the 
Bank. 

c. Whenever necessary to meet contrac
tual payments of interest, other charges or 
amortization on the Bank's own borrowings, 
or to meet the Bank's liabilities with respect 
to similar payments"'On loans guaranteed by 
it, the Bank may call an appropriate amount 
of the unpaid subscriptions of members in 
accordance with Article II, Seètions 5 and 7. -
Morèover, if it believes that a default may 
be of long duration, the Bank may call an 
additional amount of such\unpaid subscrip
tigns not to exceed in any one year one per 
cent. of the total subsc'iÎptions of the mem- · 
bers for the following lf'rposes: 

(r) To redeem prior to maturity or other
wise discharge its liability on all or part of 1 

the outstanding principal of any loan guaran
teed by it in respect of which the debtor is in 
default. 

(n) To repurchase or otherwise discharge 
its liability on all or part of its own outstand
ing borrowings. 



329 

Section 8. Miscellaneous operations. 

In addition to the operations specified el
sewhere in this Agreement, the Bank shall 
have the power: 

(1) To buy and setl securities it has is
sued and to buy and sell securities which it 
has guaranteed or in which it has invested, 
provided that the Bank shall obtain the ap
proval of the member in whose territories the 
securities are to be bought or sold. 

(n) To guarantee securities in which it 
has invested for the purpose of facilitating 
their sale. 

(rn) To borrow the currency of any 
member with the approval of that member. 

(1v) To buy and sell such other securities 
as the Directors by a three-fourths majority 
of the total voting power may deern proper 
for the investment of all or part of the special 
reserve under Section 6 of this Article. 

In exercising the powers conferred by this 
Section, the Bank may deal with any person, 
partnership, association, corporation or other 
legal entity in the territories of any mem-
~~ . 

Section 9. Warnin,!! to be placed on 
securities. 

Every security guaranteed or issued by the 
Bank shall bear on its face a conspicuous 
statement to the effect that it is not an bli
gation of any government unless expressly 
stated on the security. 

Section xo. Politica] activity prohibited. 

The Bank and its officers shall not inter
fere in the politica! affairs of any member; 
nor shall they be influenced in their deci
sions by the politica! character of the mem,. 
ber or members concemed. Only economie 
considerations shall be relevant to their de
cisions, and these considerations shall be 
weighed impartially in order to achieve the 
purposes stated in Article I. 

-Article V. 
OrganJsatlon and Management. ,, 

Section x. Structure of the Bank. 

The Bank shall have a Board of Govemors, 
Executive Directors, a President and such 
other officers and staff to perform such 
duties as the Bank may determine. 

Section 2. Boar. of Govemors. 

a. All the powers of the Bank shall be 
vested in the Board of Govemors consisting 
of one governor and one altemate appointed 
by each member in such manner as it may 
determine. Each govemor and each alternate 
shall serve for five years, subject to the J?lea
sure of the member appoiriting him, and may 
be reappointed. No altemate may vote ex
cept in the absence of his principal. The 
·Board shall select one of the govemors as 
Chairman. 

b. The Board of Govemors may delegate 
to the Executive Directors authority to exer
cise any powers of the Board, except the 
power to: 
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(1) Admit new members and determine 
the conditions of their admission; 

(n) Increase or decrease the capita! stock; 
(m) Suspend a member; 
(1v) Decide appeals form interpretations 

of this Agreement given by the Executive 
Directors; 

(v) Make arrangements to _ co-operate 
with other international organizations (other 
than informal arrangements of a temporary 
and administrative character); 

(v1) Decide to suspend permanently the 
operations of the Bank and to distribute its 
assets; 

(vin) Determine the distribution of the 
net income of the Bank. 

c. The Board of Govemors shall hold an 
~ual meeting ancf such other meetings as 
may be provided for by the Board or called 
by the Executive Di,·ectors. Meetings of the 
Board shall be called by the Directors when
ever requested by five members or by mem
bers having one-quarter of the total voting 
power. 

d. A quorum for any meeting of the 
Board of Govemors shall be a majority of 
the Govemors, exercising not less than two
thirds of the total voting power. 

e. The Board of Governors may by re
gulation establish a procedure whereby the 
Executive Directors, when they deern such 
action to be in the best interests of the Bank, 
may obtain a vote of the Govemors on a 
specific question without calling a meeting 
of the Board. 

/. The Board of Govemors, and the 
Executive Directors to the extent authorized, 
may adopt such rules and regulations as may 
be necessary or appropriate to conduct the 
business of the Bank. 

g. Govemors and altemates shall serve 
as such without compensation from the Bank, 
but the Bank shall pay them reasonable ex
penses incurred in attending meetings. 

h. The Board of Govemors shall deter
mine the remuneration to be paid to the 
Executive Directors and the salary and 
terms of the contract of service of the Pre
sident. 

Section 3. Voting. 

a. Each member shall have two hundred 
and fifty votes plus one additional vote for 
each share of stock held. 

b. Except as otherwise specifically pro
vided, all matters before the Bank shall be 
decided by a majority of the votes cast. 

Section 4. E xcecutive Directors. 

a. The Executive Directors sha!l be res
ponsible for the conduct of the genera! ope
rations of the Bank, and for this purpose, 
shall exercise all the powers delegated to 
them by the Board of Govemors. 

b. There shall be twelve Executive Di
rectors, who need not be govemors, and of 
whom: 

(1) five shall be appointed, one by each 
of the five members having the largest num
ber of shares; 

• 



1945 

(u) seven shall be elected according to 
Schedule B by all the Govemors ether than 
these appointed by the five members referred 
to in (r) above. 

· For the purpose of this paragraph, ,,mem
bers" means govemments of countries whose 
names are set forth in Schedule A, whether 
they are original members or become mem
beri; in accordance with Article II, Section I 

(b). When govemments of ether countries 
become members, the Board of Govemors 
may, by a four-fifths majority of tne total 
voting pówer, increase the total number of 
Directors by increasing the number of Di
rectors to be elected. 

Executive Directors shall be appointed or 
elected every two years. 

c. Each Executive Director shall appoint 
an alternate with full power to act for him 
when he is not present. When the Executive 
Directors appointing them are present, alt er
nates may participate in meetings but shall 
not vete. 

d. Directors shall continue in office until 
their successors are appointed or elected. If 
the office of an elected director becomes 
vacant more than ninety days before the end 
of his term, another director shall be elected 
for the remainder of the term by the Go
vernors who elected the fermer director. A 
majority of the vetes cast shall be required 
Jor election. While the office remains vacant, 
the alternate of the fermer director shall 
exercise his powers, except that of appointing 
an alternatê. 

e. The Executive Directors shall function 
in continuous session at the principal off ice 
of the Bank and shall m eet as often as the 
business of the Bank may require. 

/. A quorum for any meeting of the E xe
cutive Directors shall be a majority of the 
Directors, exercising not less than one-half 
of the total voting power. 

g. Each appointed Director shall be 
eni:itled to cast the number of vetes allotted 
under Section 3 of this Article to the mem
ber appointing him. Each elected Director 
shall be entitled to cast the number of vetes 
which counted toward his election. All the 
vetes which a D irector is entitled to cast 
shall be cast as a unit. 

h. The Board of Govemors shall adept 
regulations under which a member not 
entitled to appoint a Director under (b) 
above may send a representative to attend 
any meeting of the Ex ecutive Directors when 
a request made by, or a matter particul1;1.rly 
affecting, that member is under considera
tion. 

i. The E xeçutive Directors may appoint 
such committees as they deern advisable. 
Membership of such committees need not be 
limited to Governors or Directors or their 
alternates. 

Section 5. President and stalt. 

a. The E xecutive Directors shall select 
a ·President who shall not be a Governor or 
an Executive Director or an alternate for 
either. The President shall be Chairman of 

• , , 
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the Executive Directors, but shall have no 
vete except a deciding vete in case of an 
equal division. He may participate in 
meetings of the Board of Governors, but shall 
not ·vete at such ~etings. The President 
shall cease to hold office when the Executive 
Directors so decide. 

b. The President shall be chief of the 
operating staff of the Bank and shall con
duct, under the direction of the Executive 
Directors, the ordinary business of the B ank. 
Subject to the general control of the E xecu
tive Directors, he shall be responsible for the 
organization, appointment and dismissal of 
the officers and staff. 

c. The President, officers and staff of the 
Bank, in the discharge of their offices, owe 
their duty entirely to the Bank and to no 
ether authority. Each member of t he B ank 
shall respect the international character of 
this duty and shall refrain from all attempts 
to influence any of them in the discharge of 
their duties. 

d. In appointing the officers and staff 
the President shall, subject of the paramount 
importance of securing the highest standards 
of efficiency and of technica! competence, 
pay due .regard to the importance of recrui
ting personnel on as wide a geographical 
basis as possible. 

Section 6. Advisory Council. 
a. There shall be an Advisory Council of 

not less than seven persons selected by the 
Board of Govemors including representatives 
of banking. commercial, industrial, labeur, 
and agricultural interests, and with as wide 
a national representation as possible. I n 
these fields where specialized international 
organizations exist, the members of the 
Council representative of these fields shall 
be selected in agreement with such organ iza.. 
tiens. The Council shall advise the Bank on 
matters of general policy. The Council shall 
meet annually and on such ether occasions 
as the Bank mav request. 

b. Councillors shall I serve for two years 
and may be reappointed. They shall be paid 
their reasonable expenses incurred on behalf 
of -the Bank. 

Section 7. Loan Committees. 
The committees required to report on 

loans under Article III, S ection 4, shall be 
appointed by the Ba k. Each such commit
tee shall include an expert selected by the 
Govemor representing the member in whose 
territories the project is located and one or 
more members of the technica! staff of the 
Bank. 

Section 8. Relationship (o other 
intérnational organizations. 

a . The Bank, within the terms of t h is 
Agreement, shall co-operate with any general 
international organisation and with public 
international organizations having specia
lized responsibilities in related fields. Any 
arrangements for such co-operation which 
would involve a modification of any pro
vision of this Agreement may be effected 
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only after amendment to this Agreement 
under Article VIII. 

b. In making decisions on applications' 
for loans or guarantees relating to matters 
directly within the competence of any inter
national organization of the types specified 
in the preceding paragraph and participated 
in primarily by members of the Bank, the 
Bank shall give consideration to the views 
and recommendations of such organization. 

Section 9. Locatian of offices. 

a. The principal office of the Bank shall 
be located in the territory of the member 
holding the greatest number of shares. 

b. The Bank may establish agencies or 
branch offices in the territories of any mem
ber of the Bank. 

Section xo. Regional offices and councils. 

a. The Bank may establish regional of
fices and deterrnine the location of, and the 
areas to be covered by, each regional office. 

b. Each regional office shall be advised 
by a regional council representative of the 
entire area and selected in such manner as 
the Bank may decide. 

Section xx. Depositories. 

a. Each member shall designate its cen
tra} bank as a depository for alJ the Bank's 
holdings of its currency or, if it has no cen
tra} bank, it shall designate such other in
stitution as mav be acceptable t-0 the Bank. 

b. The Bank may hold other assets, in
cluding gold, in depositories designated by 
the five members having the largest number 
of shares and in such other designated de
posi tories as the Bank may select. Initially, 
at least one-half of the gold holdings of the 
Bank shall be held in the depository designa
ted by the member in whose territory the 
Bank has its principal office, and at least 
forty per cent. shall be held in the p.epositories 
designated by the remaining four members 

. referred to above, each of such depositories 
to hold, initially, not less than the amount of 
gold paid on the shares of the member desig
nating it. However, all transfers of gold by 
the Bank shall be made with due regard to 
the costs of transport and anticipated requi
rements of the Bank. In an emergency the 
Executive Directors may transfer all or any 
part of the Bank's gold holdings to any place 
where they can be adequately protected. 

Section 12. Form of holdings of currency. 

The Bank shall accept fro,m any member, 
in place of any part of the member's curren
cy, pai.d in to the Bank under Article Il, 
Section 7 (r), or to meet amortization pay
ments on loans made with such currency, and 
not needed by the Bank in its operations, 
notes or similar obligations issued by the 
Government of the member or the depository 
designated by such member, which shall be 
non-negotiable, non-interestbearing and pay
able at their par value on demand by credit 
to the account of the Bank in the designated 
depository. 
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Section x3. Publication of reports and pro
vision of information. 

a. The Bank shall publish an annual re
port containing an audited statement of its 
accounts and shall circulate to members at 

, intervals of three months or less a summary 
statement of its financial position and a 
profit and loss statement showing the results 
of its operations. 

b. The Bank may publish such other re
ports as it deerns desirable to ca y out its 
purposes. 

c. Copies of all reports, statements and 
publi:cations made under this section shall 
be distributed to members. 

Section 14. Allocation of net income. 

a. The Board of Govemors shall deter
mine annually what part of the Bank's net 
income, after making provision for reserves, 
shall be allocated to surplus and what part, 
if any shall be distributed. 

b. If any part is distributed, up to two 
per cent. noncumulative shall be paid, as a 
first charge against the distribution for any 
year, to each member on the basis of the 
average amount of the loans outstanding 
during the year made under Article IV, Sec
tion 1 (a) (r), out of currency corresponding 
to its subscription. If two per cent. is paid 
as a first charge, any balance remaining to 
be distributed shall be paid to all members 
in proportion to thei r shares. Payments to 
each member shall be made in its own cur-

' rency, or if that cunancy is not available in 
other currency acceptable to the member. 
If such payments are made in currencies 
other than the member's own currency, the 
transfer of the currency and its use by the 
receiving member after payment shall be 
without restriction by the members. 

Article VI. 

Wltbdrawal and Suspenslon of MembersllÎp: 
Suspenslou of Operatlons. 

Section x. R ight of members to withdraw. 

Any member may withdraw from the Bank 
at any time by transmitting a notice in 
writing to the Bank at its principal office. 
Withdrawal shall become effective on the 
date such notice is received. 

Section 2. Suspension of membership. 

If a member fails to fulfil any of its obli
gations to the Bank, the Bank may suspend 
its membership by decision of a majority of 
the Govemors, exercising a majority of the 
total voting power. The member so suspended 
shall automatically cease to be a member 
one year from the date of its suspension 
unless a decision is taken by the same ma
jority to restore tl1e member to good standing. 

While under suspension, a member shall 
not be entitled to exercise any rights under 
this Agreement, except the right of with
drawal, but shall remain subject to all obli
gations. 
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Section 3. Cessation of memhership i'n 
International Monètary Fund. 

Any member which ceases to be a member 
of the International Monetary Fund shall 
automatically cease after three months to be 
a member of the Bank unless the Bank by 
three fourths of the total voting power has 
agreed to allow it to remain a member. 

Section 4. Settlements of accounts with 
gov~ments ceasing to be members. 

a. When a government ceases to be a 
member, it shall remain liable for its direct 
obligations to the Bank and for its contingent 
liabilities to the Bank so long as any part of 
the loans or guarantees contracted before it 
ceased to be a member are outstanding; hut 
it shall cease to incur liabilities with respect 
to loans and guarantees entered into there
after by the Bank and to share either in the 
income or the expenses of the Bank. 

b. At the time a government ceases to be 
a member, the Bank shall arrange for the 
repurchase of its shares as apart of th~ settle
ment of acounts with such government in 
accordance with the provisions of paragraphs 
(c) and (d) below. For this purpose the re
purchase price of the shares shall be the 
value shown by the hooks of the Bank on 
the day the government ceases to be a mem
ber. 

c. The payment for shares repurchased 
by the Bank under this section shall be 
governed by the following conditioos: 

(1) Any amount due to the government 
for its share shall be withheld so long as the 
government, its centra! bank or any of its 
agencies remains liab1e, as borrower or 
guarantor, to the Bank and sudr amount 
may, at the option of the Bank, be applied 
on any such liability as it matures. No 
amount shall be withheld on account of the 
liability of the government resulting from 
its subscription for shares under Article II, 
Section 5. (n) . In any event, no amount due 
to a member for its shares shall be paid until 
six months after the date upon which the 
government ceases to be a member. 

(n) Payments for shares may be made 
from time to time, upon their surrender by 
the government, to the extent by which the 
amount due as the repurchase pricè in (b) 
above exceeds the aggregate of liabilities on 
loans and guarantees in (c) (1) above until 
the former member has received the full re
purchase price. 

(rn) Payments shall be made in the cur
rency of the ccuntry receiving payment or 
at the option of the Bank in gold. 

(rv) If losses are sustained by the Bank 
on any guarantees, participations in loans, 
or loans which were outstanding on the date 
when the government ceased to be a mem
ber, and the amount of such losses exceeds 
the amount of the reserve provided against 
losses on the date when the government 
ceased to be a member, such government 
shall be obligated to repay upon demand the 
amount by which the repurchase price of its 
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shares would have been reduced, if the losses 
had been taken into account when the re
purchase price was determined. In addition, 
the former member government shall remain 
liable on any call for unpaid subscriptions 
under Article II, Section 5 (n) to the extent 
that it would have been required to respond 
if the impairment of capita! had occured and 
the call had been made at the time the re
purchase price of its shares was determined 

d. If the Bank suspends permanently its 
operations under Section 5 (b) of this Arti
cle, within six months of the date upon 
which any government ceases to be a mem
ber, all rights of such government shall be 
determined by the provisions of Section 5 of 
this Article. • 

Section 5. Suspension of operations and 
settlement of obligations. 

a. In an emergency the Executive Di
rectors may suspend temporarily operations 
in respect of new loans and guarantees pen
ding an opportunity for further consideration 
and action by the Board of Governors. · 

b. The Bank may suspend permanently 
its operations in respect of new loans and 
guarantees by vote of a majority of the Go
vernors, exercising a majority of the total 
voting power. After such suspension of ope
rations the Bank shall forthwith cease all 
activities,except those incident to the orderly 
realization, conservation, and preservation of 
its assets and settlement of its obligations. 

c. The liability of all members for un
called subscriptions to the capita! stock of 
the Bank and in respect of the depreciation 
of their own currencies shall continue until 
all claims of creditors, including all contin
gent claims, shall have bee n discharged. 

d. All creditors holding direct claims 
shall be paid out of the assets of the Ban k, 
and then out of payments to the Bank on 
calls on unpaid subscriptions. Before making 
any payments to creditors holding direct 
claims, the Executive Directors shall make 
such arrangements as are necessary, in their 
judgment, to insure a distribution to holders 
of contingent claims ratably with creditors 
holding direct claims. 

e . No distribution shall be made to mem
hers on account cif their subscriptions to the 
capita! stock of the Bank until 

(r) all liabilities to creditors have been 
discharged or provided for, and 

(n) a majority of the Governors, exer-
cising a majority of the tot oting power, 
have decided to make a distribution. 

f. After a decision to make a distribution 
has been taken under (e) above, the Execu
tive Directors may by a two-thirds majority 
vote make successive distributions of the 
assets of the Bank to members until all of t he 
assets have been distributed. This distribu
tion shall be subject to the prior settlel'nent 
of all outstanding claims of the Bank against 
each member. 

g. Before any distribution of assets is 
made, the Executive Directors shall fix the 
proportionate share of each member accord-
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ing to the ratio of its shareholding to the to
.tal outstanding shares of the Bank. 

h. The Executive Directors shall value 
the assets to be distributed as at the date of 
distribution and then proceed to distribute in 
the following manner: 

(r) There shall be paid to each member 
in its own obligations or those of its official 
agencies or legal entities within its territo
ries, in so far as they are available for distri
bution, an amount equivalent in value to its 
proportionate share of the total amount to 
·be distributed. 

(n) Any bàlance due to a member after 
payment has been made under (r) above 
shall be paid, in its own currency, in sa far 
as it is held by the Bank, up to an amount 
equivalent in value to such balance. 

(rn) Any balance due to a member after 
payment has been made under (r) and (n) 
abo~e shall be paid, in gold or currency ac
ceptable to the m~mber, in so far as they are 
held by the Bank, up to an amount equiva
lent in value to such balance. 

(1v) Any remaining assets held by the 
Bank after payments have been made to 
tnembers under (r), (n), and (111) above 
shall be distributed pro rata among the mem
bers. 

i. Any m ember receiving assets distri
buted by the Bank in accordance with (h) 
above, shall enjoy the same rights with 
respect to such assets as the Bank enjoyed 
prior to their distribution. 

Article VII. 

• Status, Immuultles and Privileges. 

Section r. Purposa of Article. 

To enable the Bank to fulfil the functions 
with which it is entrusted, the status, im
munities and privileges set forth in this Ar
ticle shall be accorded to the Bank in the 
territories of cach member. 

Section 2. Status of the Bank. 

The Bank shall possess full juridical perso
nality, and, in particular, the capacity: 

(r) to contract; 
(II) to acquire and dispose of immovable 

and movable property; 
(rII) to institute legal proceedings. 

Section 3. Position of the Bank with regard 
to judicia} process. 

Actions may be brought against the Bank 
only in a court of competent jurisdiction in 
the territories of a member in which the Bank 
has an office, has appointed an agent for the 
purpose of accepting service or notice of 
process, or has issued or guaranteed securi
ties. No actions shall, however, be brought 
by members or persons acting for or deriving 
claims from members. The property and as
sets of the Bank shall, wheresoever located 
and by whomsoever held, be immune from 
all farms of seizure, attachment or execution 
before the delivery of final judgment against 
the Bank. 
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Section 4. lmmunity of assets from seizure. 
Property and assets of the Bank, wherever 

located and by whomsoever held, shall be 
immune from search, requisition, confisca
tion, expropriation or any other form of 
seizure by executive or legislative action. 

Sèction 5. Immunity of archives. 
The archives of the Bank shall be invio

lable. 
Section 6. Freedom of assets !rom 

restrictions. 
To the extent necessary to carry out the 

operations provided for in this Agreement 
and subject to the provisions of this Agree
ment, all property and assets of the Bank 
shall be free from restrictions, regulations, 
controls and moratoria of any nature. 

Section 7. Privilege lor communications .. 
The official communications of the Bank 

shall be accorded by each member the same 
treatment that it accords to the official com
munications of other members. 

Section 8. lmmunities and prbiJeges 
of officers and employees. 

/1.11 governors, executive directors, alter
nates, officers and employees of the Bank. 

(1) shall be immune from legal process 
with respect to acts performed by them in 
their official capacity except when the Bank 
waives this immunity; 

(II) not being local nationals, shall be 
accorded the same immunities from immi
gration restrictions,• alien registration re
quirements and national service obligations 
and the same facilities as regards exchange 
restrictions as are accorded by members to 
the representatives, officials, and employees 
of comparable rank of other members; 

(nr) shall be granted the same treat
ment in respect of travelling facilities as is 
accorded by members to representatives, of
ficials and employees of comparable rank of 
~ther members. · 

Section g. lmmuniti~ /rom taxation. 
a. The Bank, its assets, property, income 

and its operations and transactions autho
rized by this Agreement, shall be immune 
from all taxation and from all customs 
duties. The !}ank shall also be immune 
from liability for the collection or payment 
of any tax or duty. 

b. No tax shall be levied on or in respect 
of salaries and emoluments paid by the Bank 
to executive directors, alternates, officials or 
employees of the Bank who are not local 
citizens, local subjects, or other local natio
nals. 

c. No taxation of any kind shall be levied
on any obligation or security issued by the 
Bank (including any dividend or interest 
thereon) by whomsoever held-

(r) which discriminates against such 
obligation or security solely because it is 
issued by the Bank; or • · 

(II) if the sole jurisdictional basis for 
such taxation is the place or currency in 
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which it is issued, made payable or paid, or 
the location of any office or place of business 
maintained by the Bank. 

d. No taxation of any kind shall be levied 
on any obligation or security guaranteed by 
the Bank (including any dividend or interest 
thereon) by whomsoever held-

(r) which discriminates against Sl.\Ch 
obligation or security splely because it is 
guaranteed by the Bank; or 

(u) if the sole jurisdictional basis for 
such taxation is the location of any office or 
place of business maintained by the ~ank. 

Section ro. Application of Article. 

Each member shall take such action as is 
necessary in its own territories for the pur
pose of making effective in terms of its own 
law the principles set forth in this Article 
and shall inform the Bank of the detailed 
action which it has taken. 

Article VIII. 
Amendments. 

a. Any proposal to introduce modifica
tions in this Agreement, whether emanating 
from a member, a Governor or the Executive 
Directors, shall be communicated to the 
Chairman of the Board of Governors who 
shall bring the proposal before the Board. If 
the proposed amendment is approved by the 
Board the Bank shall, by circular letter or 
telegram, ask all members whether they ac
cept the proposed amendment. When three
fifths of the members, having four-fifths of 
the total voting powe~ have accepted the 
proposed amendxhent, the Bank shall certify 
the fact by a forma! communication addres
sed to all members. 

b. Notwithstanding (a) above, accept
ance by all members is reguired in the case 
of any amendment modifying (r) the right 
to withdraw from the Bank provided in Ar
ticle VI, Section r; (u) the right secured by 
Article II, Section -~ (c); (m) the limitation 
on liability provided in Article Il, Section 6. 

c. Amendments shall enter into force for 
all members three months after the date of 1 
the forma! communication unless a shorter 
pt e

1
riod is specified in the circular letter _or . 

e egram. Article IX. 1 

Interpretation. 
a. Any guestion of interpretation of the 

provisions of this Agr.eement arising between 
any member and the Bank or between any 
members of the Bank shall be submitted to 

, the Executive Directors for their decision. If 
the guestion particularly affects any member 
not entitled to appoint an Executive Director 
it shall be entitled to representation in aè
cordance with Article V, Section 4 (h). 

b. In any case where the Executive Di
rectors have given a decision under (a) 
above, any member may require that the 
question be referred to- the Board of Gover
nors, whose decision shall be final. Pending 
the result of the reference to the Board, the 
Bank may so far as it deem's necessary, act 
on the basis of the decision of the Executive 
Directors. 
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c. \Whenever a disagreement arises be
tween the Bank and any member during the 
permanent suspension of the Bank, such 
disagreement shall be submitted to arbitra
tion by a tribunal of three arbitrators, one 
appointed by the · Bank, another by the 
country involved and an umpire who, unless 
the parties otherwise agree, shall be appoin
ted by the President of the Permanent Court 
of International Justice or such other 
authority as may have been prescribed by 
regulation adopted by the Bank. The umpire 
shall have full power to settle all questions 
of procedure in any case where the parties 
are in disagreement with respect thereto. 

Article X. 
Approval Deemed Given. 

Whenever the approval of any member is 
req,uired before any act may be done by the 
Bank, except in Article VIII, approval shall 
be deemed to have been given unless the 
member presents an qbjection within such 
reasonable period as the Bank may fix in 
notifying the member of the proposed act. 

Article XI. 
Flnal Pr-0vlslons. 

Section r. Entry into force. 
This Agreement shall enter into force when 

it has been signed on behalf of governments 
whose minimum subscriptions comprise not 
less than 65 per cent. of the total subscrip
tions set forth .in Schedule A and when the 
instruments referred to in Section 2 (a) of 
this Article have been deposited on their 
behalf, but in no evef!t shall this Agreement 
enter into force before May r, rq45. 

Section 2. Si~ature. 
a. Each government on whose behalf this 

Agreement is •signed shall deposit with the 
Government of the United States of America 
an instrument setting forth that it has ac
cepted this Agreement in accordance with 
its law and has taken all steps necessary to 
enable it to carry out all of its obligations 
under this Agreement. 

b. Each government shall become a mem
ber of the Bank as from the date of the de
posi t on its behalf of the instrument referred 
to in (a) above, except that no government 
shall become a member before this Agree
ment enters into force under Section x of this 
Article. 

c. The Government of the United States 
of America shall .inform the govemments of 
all countries whose names are set forth in 
Schedule A, and aU govemments whose 
membership is approved in accordance with 
Article Il, Section r (b), of all signatures of 
this Agreement and of the deposit of all in
struments referred to in (a) above. 

d. At the time this Agreement is signed 
on its behalf, each government shall transmit 
to the Government of the United States of 
America one onehundredth of one per cent. 
of the price of each share in gold or United 
States dollars tor the purpose of meeting 
administrative expenses of the Bank. This 
payment shall be credited on account of the 
payment to be made in accordance with Ar-
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ticle II, Sectfon 8 (a) . The Government of 
the United States of America shall hold such 
funds in a special deposit account and shall 
transmit them to the Board of Governors of 
the Bank when the initial meeting has been 
called under Section .'l of this Article. lf this 
Agreement has not come into force by De
cember 31, 1945, the Government of the 
United States of America shall return such 
funds to the goveriunents that transmitted 
them. 

e. This Agreement shall remain open for 
signature at Washington on behalf of the 
governments of the countries whose names 
are set forth in Schedule A unti} December 
31, 1945. 

f. After December 31, 1945, this Agree
ment shall be open for signature on behalf of 
the government of any country whose mem
bershi p has been approved in accordance 
with Article II, Section 1 (b). 

p_. By their signature of this Agreement, 
all governments accept it both on their own 
behalf and in respect of all their colonies, 
overseas territories, all tei:ritories under their 
protection, suzerainty, or authori~ and all 
territories in respect of which they exercise 
a mandate. 

h. In the case of governments whose 
metropolitan t erritories have been under 
enemy occupation, the deposit of the instru
ment referred to in ( a ) above may be de
layed until one hundr and eighty days after 
the date on which th territories have been 
liberated. lf, however, it is not deposited by 
any such government before the expiration 
of this period, the signature · affixed on be
half of that government shall become void 
and the portion of its subscription paid un
der (d) above shall be returned to it . 

i. Paràgraphs (d) and (h) shall come 
into force with regard to each signatory go
vernment as from the date of its signature. 

Sectjon 3. lnaui,luration of the Bank. 

a. As soon as this Agreement enters into 
force under Section 1 of this Article, each 
member shall ,iopoint a governor and the 
member to · w'hom the largest number of 
shares is allocated in Schedule A shall call 
the first m eeting of the Board of Governors. 

b. At tlie first meeting of the Board of 
Ó-overnors, arrangements shall be made for 
the selection of provisional Executive Direc
tors. The governments of the five countries, 
to which the largest number of shares are 
allocated in Schedule A, shall appoint provi
sional E xecutive Directors. lf one or more of 
such governments have not become members , 
the executive directorships which they would 
be entitled to fill shall remain vacant until 
they become members, or until January 1 , 

1946, whichever is the earlier. Seven provi
sional Executive Directors shall b e elected 
in accordance with the provisions of Sche
dule B and shall remain in office until the 
date of the first regular election of Execu
tive Directors which shall be held as soon as 
practicable after January 1, 1946. 

c, The Board of Governors may delegate 
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to the provisional Executive Directors any 
powers except those which may not be de
legated to the Executive Directors. 

d. The Bank shall notify members when 
it is ready to commence operations. 

DONE at Washington, in a · single copy 
which shall remain deposited in the archives 
of the Government of the United States of 
America which shall transmit certified copies 
to all governments whose names are set forth 
in Schedule A and to all governments whose 
membership is approved in accordance with 
Article II, Section 1 (b). 

Australia 
Belgium 
Bolivia 
Brazil. 
Canada 

SCHEDULE A. 

Subscriptions 

Chile . 
China . 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba . 
Czechoslovakia 

*Denmark 
Dominican Republic . 
Ecuador . 
Egypt . 
El Salvador . 
Ethiopa' 
France 
Greece 
Guatemala 
Haïti . 
Honduras 
Iceland 
India 
Iran 
Iraq 
Liberia 
Luxembourg 
Mexico 
Netherlands 
New Zealand 
Nicaragua 
Norway . 
Panama . 
Paraguay 
Peru ...... . 
Philippine Commonwealth 
Poland 
Union of South Africa . 

( millions of 
dol/ars) 

200 
-225 

7 
105 
325 

35 
600 

35 
2 

35 
125 

2 

3 .2 
40 

1 

3 
450 

25 
2 

2 

l 

l 

400 
24 

6 

10 
-5 

65 
275 

50 
.8 

50 
.2 

1.8 
17.5 
15 

125 
100 

Union of Soviet Socialist Repu-
blics 

United Kingdom 
United States 
Uruguay . 
Venezuela 
Yugoslavia 

Total 

I ,200 

I ,300 

3 ,175 
10.5 
10.5 
40 

9,100 

* The subcription of Denmark shall be 
determined by the Bank after Denmark ac
cepts membership in accordance with these 
Articles of Agreement. 
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SCHEDULE B. 

Electlon of Execntlve Dlrcctors. 

1. The election of the elective Executive 
Directors shall be by ballot of the Govemors 
eligible to vote under Article V, Section 4 
(b). 

2. In balloting for the elective Executive 
Directors, each Govemor eligible to vote 
shall cast for one person all of the votes to 
which the member appointing him is entitled 
under Section -~ of Article V. The seven per
sons receiving the greatest number of votes 
shall be Executive Directors, except that no 
person who receives less than fourteen per 
cent. of the total of the votes which can be 
cast (eligible ,votes) shall be considered 
elected. 

3. When seven persons are not elected 
on the first ballot, a second ballot shall be 
held in which the person who received the 
lowest number of votes shall be ineligible for 
election and in which there shall vote only 
(a) those Govemors who voted in the first 
ballot fora person not elected and (b) those 
Govemors whose votes for a person elected 
are deemed under 4 below to have raised the 
votes cast for that person above fifteen per 
cent. of the eligible votes. 

4. In determining whether the votes cast 
by a Govemor are to be deemed to have 
raised the total of any person above fifteen 
per cent. of the eligible votes, the fifteen per 
cent. shall be deemed to include, first, the 
votes of the Govemor casting the largest 
number of votes for such person, then the 
votes of the Govemor casting the next largest 
number, and so on until fifteen per cent. is 
reached. 

5. Any Govemor, part of whose votes 
must be counted in order to raise the total of 
any person above fourteen per cent., shall be 
considered as casting all of his votes for such 
person even if the total votes for such per
son thereby exceed fifteen per cent. 

6. - If, af ter the second ballot, seven per
sons have not been elected, further ballots 
shall be held on the same principles until 
seven persons have been elected, provided 
that after six persons are elected, the seventh 
may be elected by a simple majority of the 
re1"9aining votes and shall be deemed to have 
been elected by all such votes. 
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20 December 1945. Wet, houdende tijde
lijke verlenging van den termijn, bedoeld 
in artikel 328, tweede lid, der Invalidi
teitswet. 

Bijl. zz7, Hand. Il 45/46; 
Hand. Il 45/46, bladz. 22; 

Bijl. 117 Hand. 1 45/46; 
Hand. 1 45/46, bladz. zz. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is den navorderingster-
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mijn, beáoeld in artikel 328, tweede lid, der 
Invaliditeitswet, tijdelijk te verlengen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State 
enz.; 

Art. 1. De termijn van twee jaar, bedoeld 
in het tweede lid van artikel 328 der Invali
diteitswet, wordt tot 1 Januari 1947 verlengd 
tot vier jaar. 

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

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 2osten De
cember 1945. 

WILHELMINA. 

De Minister v. Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. 8 januari 1946.) 
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ar December 1945. BESLUIT, houdende 
wjjziging van het Koninklijk Besluit van 
13 Maart 1935 (Staatsblad no. 122) tot 
hernieuwde vaststelling van een alge
meerlen maatregel van bestuur, als be
doeld in artikel 14 der Pensioenwet voor 
de Zeemacht (Staatsblad 1922, no. 65). 

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

Marine van 7 November 1945, no. PD 157/ 
141/1/45; 

Overwegende, dat ' t wenschelijk is ge
bleken wijziging te b r\i!1gen in den algemee
hen maatregel van bestuur, vastgesteld bij 
Ons besluit van 13 Maart 1935 (Staatsblad 
no. 122), zooals deze later is gewijzigd; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
27 November 1945, no. 9); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Marine van 11 December 1945, no. 
PD 157/141/5/45; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. 1. Te rekenen van I Januari 1945 af 

wordt in artikel I van bovengenoemden alge_ 
meenen maatregel van bestuur aan het be
paalde onder I toegevoegd: 

g. de toeslag van 15 ten honderd van de 
bezoldiging bij plaatsing in Nederland aan 
wal tot een maximum van f 1440 per jaar. 

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

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

's-Gravenhagt:, den 21sten December 1945. 

WILHELMINA. 

De Min. van Marine, DE BooY. 

(Uitgeg. 18 J,anuari 1946.) 

K 2663 
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21 December 1945. BESLUIT, bepalende 
de bekendmaking in het Staatsblad van 
het Handvest der Vereenigde Naties , on_ 
derteekend te San Francisco op 26 Juni 
1945. 

Wij WILHELMINA, enz.; . 
Gezien de wet ' van 8 November 1945 

(Staatsblad No. F 25·3), houdende goedkeu
ring van het Handvest der Vereenigde Na
ties, onderteekend te San Francisco op 26 
Juni 1945, van welk Handvest, met het .daar
aan gehecht Statuut van het Internationale 
Gerechtshof, een afdruk in de Engelsche taal 
en een vertaling daarvan bij dit besluit zijn 
gevoegd; 1 

Overwegende, dat genoemd Handvest door 
Ons is bekrachtigd en Onze akte van bekrach
tiging op ro December 1945 te Washington 
bij de Regeering van de Vereenigde Staten 
van Amerika is nedergelegd; 

Overwegende mede, dat de hierna genoem
de landen .!\.reneens hun akten van bekrach
tiging hebben nedergelegd, te weten: Argen
tinië, Brazilië, Chili, China, Cuba, D enemar
ken, de Dominicaansche Republiek, Egypte, 
Frankrijk, Haïti, Iran, Libanon, Luxemburg, 
Nicaragua, Nieuw-Zeeland, Oekraïne, Para
guay, de Philippijnen, Polen, Salvador, Sa
oedi Arabië, de Sowjet-Unie, Syrië, Tsjecho
slowakije, Turkije, het Vereenigd Koninkrijk 
van Groot-Britannië en Noord-Ierland, de 
Vereenigde Staten van Amerika, Wit-Rus
land en Zuidslavië, en dat het proces-verbaal 
van de nederlegging dezer eerste negen en 
twintig akten van bekrachtiging op 24 Octo
ber 1945 is opgesteld; 

Overwegende, dat de hierna genoemde !an_ 
den eveneens hunne akten van bekrachtiging 
hebben nedergelegd, te weten: Griekenland 
op 25 October 1945, Britsch-Indië op 30 
October 1945, Peru op 31 October 1945, 
Australië op 1 November 1945, Liberia en 
Costa-Rica op 2 November 1945, Columbia 
op 5 November 1945, Unie van Zuid-Afrika 
en Mexico op 7 November 1945, Canada op 
9 November 1945, Panama en Ethiopië op 
13 November 1945, Bolivië op 14 November 
1945, Venezuela op 15 November 1945, Gua
temala op 21 November 1945, en Noorwegen 
op 27 November 1945; 

Overwegende wijders, dat vorengenoemd 
Handvest voor Nederland op ro December 
1945 is in werking getreden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken a.i. van den 15den 
December x945, Directie van het Protocol 
en Afdeeling Politieke Zaken No. 26416; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
den Engelschen tekst van meergenoemd 

Handvest, met het daaraan gehecht Statuut 
van het Internationale Gerechtshof, alsmede 
de vertaling daarvan, te doen bekendmaken 
door de plaatsing van dit besluit in het 
Staatsblad. 

Een opgave van de Staten, die te San 

1 Zie voor de Engelsche tekst Staatsblad 
No. F 253. 

L. & S. 1945 

1945 

Francisco het Handvest hebben ondertee
kend, is mede bij dit besluit gevoegd. 

Onze Ministers, Hoofden van Departe
menten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder 
voor zooveel hem aangaat, belast met de uit
voering van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 21sten December 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. v . Buitenl. Z. a.i., J. H. v. ROYEN. 

(Uitgeg. II Jan. 1946.) 

HANDVEST VAN DE VEREENIGDE 
NATIES. 

Wij, de volken van de Vereenigde Naties, 
vastbesloten -

komende geslachten te beveiligen tegen 
den oorlogsgeesel, die tweemaal gedurende 
ons leven onuitsprekelijk leed over de 
menschheid heeft gebracht, en 

opnieuw het vertrouwen in de grondrech
ten van den mensch, in de waardigheid en 
waarde van den menschelijken persoon, in 
de gelijke rechten van mannen en vrouwen, 
alsmede van groote en kleine volken te be
vestigen, en 

voorwaarden te scheppen, waaronder ge
rechtigheid en eerbied voor de verplichtin
gen, die uit verdragen en andere bronnen van 
internationaal recht voortvloeien, _ gehand
haafd kunnen worden, en 

socialen vooruitgang' en betere levens
standaarden in grootere vrijheid te bevorde
ren, en te dien einde -

verdraagzaamheid te betrachten en te za
men in vrede met elkander als goede naburen 
te leven, en 

onze krachten te vereenigen om internatio_ 
nale vrede en veiligheid te handhaven, en 

door de aanvaarding van .beginselen en de 
instelling van methodes te verzekeren, dat 
wapengewelq niet zal worden gebruikt be
halve in het algemeen belang, en 

ter bevordering van den economischen en 
socialen vooruitgang van alle volken een in
ternationaal apparaat te gebruiken, hebben 
besloten onze pogingen te vereenigen om deze 
doeleinden te bereiken. 

Di·enovereenkomstig hebben onze onder
scheidene Regeeringen, door middel van ver
tegenwoordigers, bijeen in de stad San Fran
cisco, die hun in goede orde bevonden vol
machten hebben overgelegd, ingesteld met 
dit Handvest van de Vereenigde Naties, en 
zij richten hierbij op een internationale Or
ganisatie, die den naam zal dragen van de 
Vereenigde Naties. 

HOOFDSTUK I. 

Doeleinden en Beginselen. 

Art. 1. De Doeleinden van de Vereenigde 
Naties zijn: 

x. Internationale vrede en veiligheid te 
handhaven en te dien einde doeltreffende ge
meenschappelijke maatregelen te nemen tot 
het voorkomen en wegnemen van vredesbe
dreigingen, en tot het onderdrukken van aan-

22 
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valsdaden of andere inbreuken op den vrede, 
en door vreedzame middelen en in overeen
stemming met de beginselen van gerechtig
heid en internationaal recht, regeling of be
slechting van internationale geschillen of toe
standen, die tot een inbreuk op den vrede 
zouden kunnen leiden, tot stand te brengen; 

2. Tusschen de volken vriendschappelijke 
betrekkingen tot ontwikkeling te brengen 
gegrond op eerbied voor het beginsel van 
gelijke ri;chten en zelfbeschikking der vol
ken, en andere passende maatregelen te ne
men om den algemeenen vrede te versterken; 

3. Internationale samenwerking te ver
wezenlijken bij het oplossen van internatio
nale vraagstukken van economischen, socia
len, cultureelen of humanitairen aard en bij 
het bevorderen en aanmoedigen van eerbied 
voor de rechten van den mensch en voor de 
grondvrijheden voor allen zonder onderscheid 
naar ras, geslacht, taal of godsdienst, en 

4. Een centrum te zijn om de pogingen 
der volken tot het bereiken van deze ge
meenschappelijke doeleinden met elkaar in 
overeenstemming te brengen. 

Art. 2. De Organisatie en haar Leden zul
len, bij het streven naar de in artikel r vast
gestelde Doeleinden, handelen overeenkom
stig de volgende beginselen: 

r. De Organisatie is gegrond op het be
ginsel van de souvereine gelijkheid van al 
haar Leden. 

2. Alle Leden zullen, ten einde aan alle 
onder hen de rechten en voordeelen, welke 
uit het Lidmaatschap voortvloeien, te ver
zekeren, te goeder trouw de door hen over
eenkomstig het Handvest aanvaarde ver
plichtingen nakomen. 

3. Alle Leden zullen hun internationale 
geschillen langs vreedzamen weg op zooda
nige wijze beslechten, dat internationale 
vrede en veiligheid en gerechtigheid niet in 
gevaar worden gebracht. 

4. Alle Leden zullen in hun internationale 
betrekkingen zich onthouden van bedreiging 
met of gebruik van geweld tegen de territo
riale intergriteit of politieke onafhankelijk
heid van eenigen Staat, of op eenige andere 
wijze, die onvereenigbaar is met de Doelein
den van de Vereenigde Naties. 

5. Alle Leden zullen den Vereenigden 
Naties iederen bijstand verleenen bij elk op
treden, waartoe de Organisatie overeenkom
stig dit Handvest ove,gaat, en zij zullen zich 
onthouden van het verleenen van bijstand 
aan eenigen Staat, waartegen de Vereenigde 
Naties een preventieve of dwangactie onder
nemen. 

6. De Organisatie zal er voor zorg dragen, 
dat Staten, die niet Lid zijn van de Ver
eenigde Naties, overeenkomstig deze begin
selen handelen voorzoover als noodzakelijk 
zal zijn voor de handhaving van internatio
nale vrede en veiligheid. 

7. Niets in dit Handvest zal den Ver
eenigden Naties het recht geven tusschen
beide te komen in zaken, die in wezen bin
nen de uitsluitende bevoegdheid van eenigen 
Staat vallen, of zal van de Leden eischen 
zoodanige zaken aan beslechting kracht.ens 
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dit Handvest. te onderwerpen; maar dit be
ginsel zal geen inbreuk maken op de toe
passing van dwangmaatregelen krnchtens 
Hoofdstuk VII. 

HOOFDSTUK II. 

Lidmaatschap. 
Art. 3. De oorspronkelijke Leden van de 

Vereenigde Naties zullen zijn de Staten, die, 
deelgenomen hebbende aan de Conferentie 
der Vereenigde Naties nopens Internationale 
Organisatie te San Francisco, of eerder de 
Verklaring der Vereenigde Naties van r J a
nuari 1942 onderteekend hebbende, dit 
Handvest onderteekenen en het overeen
komstig artikel r 10 bekrachtigen. 

Art. 4. r. Het Lidmaatschap van de Ver
eenigde Naties staat open voor alle andere 
vredelievende Staten, die de in dit Handvest 
vervatte verplichtingen aanvaarden, en die, 
naar het oordeel der Organisatie, in staat en 
bereid zijn, deze verplichtingen na te komen. 

2. De toelating van eenigen.,,oodanigen 
Staat tot het Lidmaatschap van de Ver
eenigde Naties zal geschieden door een be
sluit van de Algemeene Vergadering op aan
beveling van den Veiligheidsraad. 

Art. 5. Een. Lid van de Vereènigde N a
ties, waartegen do6r den Veiligheidsraad een 
preventieve .:if dwangactie i~ ondernomen, 
kan door de Algemeene Vergadering op aan
beveling van den Veiligheidsraad geschorst 
worden in de uitoefening van de rechten en 
voorrechten van het Lidmaatschap. De uit
oefening van deze rechten en voorrechten 
kan door den Veiligheidsraad worden her
steld. 

Art. 6. Een Lid van de Vereenigde Naties, 
dat de in dit Handvest vervatte beginselen 
bij voortduring heeft geschonden, kan door 
de Algemeene Vergadering op aanbevelin g_ 
van den Veiligheidsraad uit de O rganisatie 
worden uitgestooten. 

HOOFDSTUK III. 

Organen. 
Art. 7. r. Als de voornaamste organen 

van de Vereenigde Naties worden ingesteld: 
een Algemeene Vergadering, een Veiligheids
raad, een Economische en Sociale Raad, een 
Trustschapsraad, een Internationaal Ge
rechtshof en een Secretariaat. ' 

2 . Zoodanige hulporganen als noodig ge
oordeeld zullen worden kunnen overeenkom
stig dit Handvest worden ingesteld. 

Art. 8. De Vereenigde Naties zullen geen 
beperkingen stellen aan de verkiesbaarheid 
van mannen en vrouwen voor het deelnemen 
in eenige hoedanigheid en onder voorwaar
den van gelijkheid in de voornaamste en 
hulporganen van de Vereenigde Naties. 

HOOFDSTUK IV. 

De Algemeene Vergadering. 

Samenstelling. 
Art. 9. r. De Algemeene Vergadering zal 

bestaan üit alle Leden van de Vereenigde. 
Naties. 
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2. Ieder Lid zal niet meer dan vijf ver
tegenwoordigers in de Algemeene Vergade
ring hebben. 

Functies en bevoegdheden. 

Art. 10. De Algemeene Vergadering kan 
alle vragen of alle zaken binnen het kader 
van dit Handvest of die betrekking hebben 
op de bevoegdheden en functies van eenig 
in dit Handvest voorzien orgaan, bespreken, 
en, behoudens de bepaling van artikel 12, 

aanbevelingen doer1_ aan de Leden van de 
Vereenigde Naties of aan den Veiligheids
raad of aan beide omtrent alle zoodanige 
vragen of zaken. 

Art. n. 1. De Algemeene Vergadering 
kan de algemeene beginselen van samenwer
king bij de handhaving van internationale 
vrede en veiligheid, met inbegrip van de be
ginselen, die de ontwapening en de régeling 
van bewapeningen beheerschen, overwegen, 
en kan met betrekking tot zoodanige begin
selen aan q<; Leden of aan den Veiligheids
raad of aan· beide aanbevelingen doen. 

2. De Algemeene Vergadering kan alle 
vragen nopens de handhaving van internatio
nale vrede en veiligheid, welke door eenig 
Lid van de Vereenigde Naties of door den 
Veiligheidsraad, of door een Staat die niet 
Lid is van de Vereenigde Naties overeen
komstig artikel 35, lid 2, aan haar worden 
voorgelegd, bespreken, en, behoudens de be
palingen van artikel 12, met betrekking tot 
alle zoodanige vragen aan den betrokken 
Staat of de betrokken Staten of aan den Vei
ligheidsraad of aan beide aanbevelingen 
doen. Elke zoodanige vraag, die optreden 
vereischt, zal door de Algemeene Vergade
ring hetzij vóór of na bespreking naar den 
Veiligheidsraad worden verwezen. 

3. De Algemeene Vergadering kan de 
aandacht van den Veiligheidsraad vragen 
voor toestanden, die waarschijnlijk de inter
nationale vrede en veiligheid in gevaar zul
len brengen. 

4. De in dit artikel uiteengezette be
voegdheden van de Algemeene Vergadering 
zullen het algemeene kader van artikel 10 

niet beperken, 
Art. 12. 1. Zoolang de Veiligheidsraad 

met betrekking tot een'ig geschil of toestand 
de hem in dit Handvest opgedragen functies 
uitoefent, zal de Algemeene Vergadering 
met betrekking tot dat geschil of dien toe
stand geen aanbeveling doen, tenzij de Vei
ligheidsraad zulks verzoekt. 

2. De Secretaris-Generaal zal, met de 
toest emming van den Veiligheidsraad, de Al
gemeene Vergadering in iedere zitting in 
kennis stellen met alle zaken nopens de 
handhaving van internationale vrede en vei
ligheid, die door den Veiligheidsraad of de 
Leden van de Vereenigde Naties, indien de 
Algemeene Vergadering niet bijeen is, er 
mede in kennis stellen zoodra de Veiligheids
raad de behandeling van zoodanige zaken 
staakt. 

Art. 13. 1. De Algemeene Vergadering zal 
studies doen ondernemen en aanbevelingen 
doen met het oog op: 
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a. het bevorderen van internationale sa
menwerking op politiek gebied en het aan
moedigen van de geleidelijke ontwikkeling 
van het internationale recht en van de codi
ficatie hiervan; 

b. het bevorderen van internationale sa
menwerking op economisch, sociaal, cultu
reel, opvoedkundig en hygiënisch gebied, en 
het medewerléen aan de verwezenlijking van 
de rechten van den mensch en de grondvrij
heden voor allen zonder onderscheid naar ras, 
geslacht, taal of godsdienst. 

2. De verdere verantwoordelijkheden., 
functies en bevoegdheden van de Algemeene 
Vergadering met betrekking tot de hierboven 
in Jid 1, sub b, vermelde zaken, worden uit
eengezet in Hoofdstuk IX en X. 

Art. 14. Met inachtneming van · de be
palingen van ar!jkel 12 kan de Algemel!ne 
Vergadering maatregelen aanbevelen voor de 
vreedzame regeling van iederen toestand, on
verschillig waaruit deze voortkomt, waarvan 
zij het waarschijnlijk acht, dat deze het alge
meen welzijn of de vriendschappelijke be
trekkingen, tusschen de volken zal schaden, 
met inbegrip van toestanden, die voort
vloeien uit een schending van de bepalingen 
van dit Handvest, waarin de Doeleinden en 
aeginselen van de Vereenigde Naties zijn uit
eengezet. 

Art. 15. 1. De Algemeene Vergadering 
zal jaarlijksche en bijzondere rapporten van 
den Veiligheidsraad ontvangen en overwe
gen; deze rapporten zullen een verslag van 
de maatregelen, waartoe de Veiligheidsraad 
heeft besloten of welke hij heeft genpmen 
tot handhaving van internationale vrede en 
veiligheid, bevatten. 

2. De Algemeen.e Vergadering zal rappor
ten van de andere organen van de Vereenigde 
Naties ontvangen en overwegen. 

· Art. 16. De Algerfleene Vergadering zal 
met betrekking tot het Internationale Trust
schapsstelsel zoodanige functies vervullen als 
haar krachtens floofdstuk XII en XIII wor
den opgedragen, met inbegrip van het goed
keuren van de Trustschapsverdragen voor 
gebieden, die niet als strategisch worden 
aangewezen. 

Art. 17. 1. De Algemeene Vergadering 
zal de begrooting van de Organisatie over
wegen en goedkeuren.. 

2. De uitgaven van de Organisatie zullen 
door de Leden worden gedragen in de ver
houding, vastgesteld door de Algemeene Ver0 

gadering. 
3. De Algemeene Vergadering zal alle fi

nancieele en budgetaire regelingen met de in 
artikel ;; 7 bedoelde gespecialiseerde' organi
saties overwegen en goedkeuren en zal de acL 
ministratieve begrootingen van zoodanige ge
specialiseerde organisaties onderzoeken, ten 
einde aan de betrokken organisaties aanbe
ve_Jingen te doen. 

Stemmen. 

-Art. 18. 1, Ieder Lid van de Algemeene 
Vergadering zal één stem hebben. 

2. Besluiten van de Algemeene Vergade
ring over belangrijke vragen zullen worden 
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genomen met een meerderheid van twee
derden van de Leden, die aanwezig zijn en 
aan de stemming deelnemen . Deze vragen 
zullen omvatten: aanbevelingen met betrek
king tot de handhaving van internationale 
vrede en veiligheid, de verkiezing van de 
niet-11>ermanente leden van den Veiligheids
raad, de verkiezing van de leden van den 
Economischen en Socialen Raa d, de verkie
zing van leden van den Trustschapsraad 
overeenkomstig artikel 86, lid I sub c, de 
toelating van nieuwe Leden tot de Vereenig
de Naties, de schorsing van de rechten en 
voorrechten van het Lidmaatschap, de uit
stooting van Leden, vragen nopens de wer-

. king van het Trustschapsstelsel en budgetaire 
vragen. 

. , . Besluiten over andere vragen, met in
begrip van het aanwijzen van andere cate
gorieën van vragen, die met een meerderheid 
van twee derden zullen worden beslist, zullen 
worden genomen met een meerderheid van 
de Leden, die aanwezig zi.in en aan de stem-
ming deelnemen. · 

Art: IQ. Een Lid van de Vereenigde Na
ties, dat achterstallig is in de betaling van 
zijn financieele bij dragen aan de Organisatie, 
zal geen stem hebben in de Algemeene Ver
gadering, indien het achterstallige bedrag ge
lijk is aan of meer bedraagt dan het bedrag 
van de bijdragen die over de twee volle voor
afgaande jaren verschuldigd waren. De Al
gemeene Vergadering kan desniettemin een 
zoodanig Lid toestaan te stemmen, indien zij 
overtuigd is, dat de nalatigheid in de betaling 
te wijten is aan omstandigheden buiten de 
macht van het Lid. 

Procedure. 
Art. 20. De Algemeene Vergadering zal 

bijeenkomen in gewone iaarlijksche zittingen · 
en in zoodanige bijzondere zittingen als de 
omstandigheden zullen vereischen. Bijzon
dere zittingen zullen door den Secretaris
Generaal worden bijeengeroepen op verzoek 
van den Veiligheidsraad of van een meerder
heid van de Leden yan de Vereenigde Naties. 

Art. 2 1 . De Algemeene Vergadering zal 
haar eigen huishoudelijk reglement vaststel
len. Zij zal voor iedere zitting haar Voorzit
ter verkiezen. 

Art. 22. De Algemeene Vergadering kan 
zoodanige hulporganen instellen als zij nood
zakelijk oordeelt voor de uitoefening van 
haar funç_ties. 

HOOFDSTUK V. 

De Veiligheidsraad. 
Sarnenste/ling. 

Art. 23. 1. De Veiligheidsraad zal be
staan uit elf Leden van de Vereenigde Na
ties. De ·Chineesche Republiek, Frankrijk, de 
Unie van Socialistische Sowjet-Republieken, 
het Vereenigd Koninkrijk van Groot-BritaIL 
nië en Noord-Ierland en de Vereenigde Sta
ten van Amerika zullen permanente leden 
van den Veiligheidsraad zijn. De Algemeene 
Vergadering zal zes andere Leden van de 
Vereenigde Naties verkiezen als niet-perma
nente leden van den Veiligheidsraad, waarbij 
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in de eerste plaats in het bijzonder rekening 
zal worden gehouden met de bijdrage van 
Leden van de Vereenigde Naties tot de hand
having van internationale vrede en v eilig
heid . alsmede tot de andere doeleinden van 
de Organisatie, en eveneens met een recht
vaardige aardrijkskundige verdeeling. 

2. De niet-permanente leden van den 
Veiligheidsraad zullen verkozen worden voor 
een termijn van twee jaar. Bij de eerste ver
kiezing van de niet-permanente leden zullen 
er echter drie verkozen worden voor een ter
mijn van één jaar. E en aftredend lid zal niet 
onmiddellijk herkozen kunnen worden. 

3. Ieder lid van d en Veiligheidsraad zal 
één vertegenwoordiger hebben. 

Functies en bevoegdheden . 

Art. 24. 1 . T en e inde een snel en doel
treffend optreden van de Vereenigde Naties 
te verzekeren, dragen de Leden den Veilig
heidsraad de primaire verantwoordelijkheid 
op voor de handhaving van internationale 
vrede en veiligheid, en stemmen zij erin toe, 
dat de Veiligheidsraad bij het vervullen van 
zijn taak krachtens deze verantwoordelijk
heid namens hen handelt. 

2. Bij het vervullen van deze taak zal de 
Veiligheidsraad handelen overeenkomstig de 
Doeleinden en Beginselen van de Vereenigde 
Naties. De bijzondere bevoegdheden, die aan 
den Veiligheidsraad voor de vervulling van 
deze taak zijn verleend, worden neergelegd 
in Hoofdstuk VI, VII , VIII en XII. 

3. De Veiligheidsraad zal jaarlijksche, en 
zoo noodig bijzondere rapporten aan de Al
gemeene Vergadering ter overweging voor
leggen. 

Art. 25. De Leden van de Vereenigde Na
ties komen overeen, de besluiten van den 
Veiligheidsraad overeenkomstig dit Hand
vest te aanvaarden en uit te voeren. 

Art. 26. Ten einde de vestiging en hand
having van internationale vrede en veiligheid 
met zoo gering mogelijke verspilling aan be
wapeningen van wat de wereld aan menschen 
en materiaal oplevert te bevorderen, zal de 
Veiligheidsraad verantwoordelijk zijn voor 
het ontwerpen, met den bijstand van het in 
artikel 47 bedo.elde G enerale Staf Comité, 
van plannen, die aan de Leden van de Ver
eenigde Naties zullen worden voorgelegd met 
het oog op het in het leven roepen van een 
stelsel voor de regeling van bewapeningen. 

Sternmen,. 

Art. 27. I. Ieder lid van den Veiligheids
raad zal één stem hebben. 

2. Besluiten van den Veiligheidsraad over 
zaken van procedure zullen geacht worden 
aangenomen te zijn, indien zeven leden vóór 
stemmen. 

3. Besluiten van den Veiligheidsraad over 
alle andere zaken zullen geacht worden aan
genomen te zijn, indien zeven leden, waar
onder zich moeten bevinden de permanente 
leden, vóór stemmen, met dien verstande, 
dat bij besluiten ingevolge Hoofdstuk VI en 
artikel 52, lid 3, een partij bij een geschil 
zich van stemming moet onthouden. 
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Procedure. 
Art. 28. 1. De Veiligheidsraad zal zoo

danig worden georganiseerd, dat hij voortdu
rend zal kunnen functionneeren. Ieder Lid 
van den Veiligheidsraad zal met het oog hier
oo te allen tijde daar waar de zetel van de 
Organisatie is vertegenwoordigd zijn. 

2 . De Veiligheidsraad zal periodieke bij
eenkomsten houden, waar ieder van zijn le
den, indien het zulks verlangt, vertegenwoor
digd kan zijn door een lid van de regéering 
o_f door een ander in het bijzonder daartoe 
aangewezen vertegenwoordiger. 

3. De Veiligheidsraad kan bijeenkomsten 
houden op zoodanige andere plaatsen dan de 
zetel van de Organisatie, als naar zijn oor
deel het meest zijn werkzaamheden zal ver
gemakkelijken. 

Art. 29. De Veiligheidsraad kan zooda
nige hulporganen instellen als hij noodzake
lijk oordeelt voor de uitoefening van zijn 
functies. 

Art, 30. De Veiligheidsraad zal zijn eigen 
huishoudelijk reglement vaststellen, met in
begrip van de wijze van verkiezing van zijn 
Voorzitter. 

Art. 31. Ieder Lid van de Vereenigde Na
ties, dat niet lid is van den Veiligheidsraad, 
kan zonder stem deelnemen aan de bespre
king van iedere vraag, die voor den Veilig
heidsraad wordt gebracht, telkens wanneer 
deze laatste van oordeel is, dat de belangen 
van dat Lid in het bijzonder daarbij betrok
ken zijn. 

Art. 32, Ieder Lid van de Vereenigde Na
ties, dat niet lid is van den Veiligheidsraad, 
of iedere Staat, die niet Lid is van de Ver
eenigde Naties, zal, indien hij partij is bij 
een geschil, dat door den Veiligheidsraad 
wordt overwogen, uitgenoodigd worden zon
der stem deel te ne_men aan de bespreking 
nopens het geschil. De Veiligheidsraad zal 
zoodanige voorwaarden vaststellen als hij 
billijk oordeelt voor de deelneming van een 
Staat, die niet Lid is van de Vereenigde Na
ties. 

HOOFDSTUK Vl. 
Vreedzame beslechting van geschillen. 
Art. 33. 1. De partijen bij een geschil, 

waarvan het voortduren waarschijnlijk de 
handhaving van internationale vrede en vei
ligheid in gevaar zal brengen, zullen aller
eerst streven naar een oplossing door onder
handeling, onderzoek, bemiddeling, concilia
tie, arbitrage, gerechtelijke beslissing, het in
roepen van regionale organen of regelingen, 
of andere vreedzame middelen naar haar 
eigen keuze. 

2. De Veiligheidsraad zal, wanneer hij dit 
noodzakelijk oordeelt, een beroep doen op de 
partijen om haar geschil met zoodanige mid
delen te beslechten. 

Art. 34. De Veiligheidsraad kan ieder ge
schil of iederen toestand, die tot internatio
nale wrijving zou kunnen leiden of tot een 
geschil aanleiding zou kunnen geven, onder
zoeken, ten einde vast te stellen, of het voort
duren van het geschil of van den toestand 
waarschijnlijk de handhaving van interna-
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tionale vrede en veiligheid in gevaar zal 
brengen. 

Art. 35. x. Ieder Lid van de Vereenigde 
Naties kan ieder geschil of iederen toestand, 
als bedoeld in artikel 34, onder de aandacht 
brengen van den Veiligheidsraad of van de 

· Algemeene Vergadering. 
2. Een Staat, die niet Lid is van de Ver- · 

eenigde Naties, kan ieder geschil, waarbij hij 
partij is, onder de aandacht van den Veilig
heidsraad of van de Algemeene Vergadering 
brengen, indien hij bij voorbaat, met het oog 
op het geschil, de verplichtingen tot vreed
zame beslechting, zooals in dit Handvest 
neergelegd, aanvaardt. 

3. Het optreden van de Algemeene Ver
gadering met betrekking tot zaken, die krach_ 
tens dit artikel onder haar aandacht worden 
gebracht, zal onderworpen zijn aan de be
palingen van de artikelen u en n. 

Art. 36. 1. De Veiligheidsraàd kan, in 
ieder stadium van een geschil als bedoeld in 
artikel 33 of van een toestand van gelijken 
aard, passende procedures of methodes voor 
de regeling ervan aanbevelen. 

2. De Veiligheidsraad moet rekening hou
den met alle procedures ter beslechting van 
het geschil, die reeds door de partijen zijn 
aanvaard. 

.1. Bij het doen van aanbevelingen krach
tens dit artikel moet de Veiligheidsraad ook 
in aanmerking nemen, dat rechtsgeschillen 
als algemeene regel door de partijen aan het 
Internationale Gerechtshof moeten worden 
onderworpen overeenkomstig de bepalingen 
van het Statuut van het Hof. 

Art. 37. 1. Mochten de partijen bij een 
geschil, als bedoeld in artikel 33, er niet in 
slagen het te beslechten met de in dat artikel 
aangeduide middelen, dan moeten zij het aan 
den Veiligheidsraad, voorleggen. 

2. Indien de Veiligheidsraad van oordeel 
is, dat de voortduring van het geschil in feite 
waarschijnlijk de handhaving van interna
tionale vrede en veiligheid in gevaar zal 
brengen, moet hij beslissen, hetzij om op te 
treden krachtens artikel _16, hetzij om zoo
danige voorwaarden tot beslechting aan te 
bevelen als hi.i passend zal oordeelen. 

Art. 38. Onverminderd de benalingen van 
de artikelen .13 tot 3 7 kan de Veiligheids
raad, indien alle partijen bij eenig geschil 
zulks verzoeken, aanbevelingen doen aan de 
partijen met het oog op een vreedzame be
slechting van het geschil. 

HOOFDSTUK VII. 
Optreden met betrekking tot bedreigingen 
van den vrede, Inbreuken op den vrede en 

aauvalsdadeu. 

Art. 39. De Veiligheidsraad moet het be
staan van een bedreiging van den vrede, een 
inbreuk op den vrede of een aanvalsdaad 
vaststellen en moet aanbevelingen doen of 
beslissen, welke maatregelen overeenkomstig 
de artikelen 4x en 42 moeten worden geno
men om de internationaie vrede en veilig
heid te handhaven of te herstellen. 

Art. 40. Ten einde te voorkomen, dat de 

\ 
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toestand ernstiger wordt, kan de Veiligheids
raad, alvorens de aanbevel~ngen te doen of te 
besluiten tot de maatregelen, als bedoeld in 
artikel 39, een beroep doen op de betrokken 
partijen om zich te gedragen overeenkomstig 
zoodanige voorloopige maatregelen als hij 
noodzakelijk of wenschelijk oordeelt. Zooda
nige voorloopige maatregelen zullen geen af
breuk doen aan de rechten, de eischen of de 
positie van de betrokken partijen. De Vei
ligheidsraad zal rekening houden met het 
zich niet gedragen overeenkomstig zoodanige 
voorloopige maatregelen. 

Art. 41. De Veiligheidsraad kan beslissen, 
welke maatregelen, die niet het gebruik van 
wapengeweld inhouden, genomen zullen moe
ten worden om zijn beslissingen te doen uit
voeren, en kan een beroep doen op de Leden 
van de Vereenigde Naties om zoodanige 
maatregelen toe te passen. Deze kunnen om
vatten het algeheele of gedeeltelijke afbreken 
van de economische betrekkingen en vru. 
spoor-, zee-, lucht-, post-, telegraaf- en 
radioverbindingen en andere middelen van 
verkeer, alsmede het afbreken van diploma
tieke betrekkingen. 

Art. 42. Mocht de Veiligheidsraad van 
oordeel zijn, dat maatregelen, als bedoeld in 
artikel 41 ondoelmatig zouden zijn of dat 
gebleken is, dat zij ondoelmatig zijn, dan kan 
hij optreden met zoodanige lucht-, zee- of 
landstrijdkrachten, als noodzakelijk zal zijn 
om internationale vrede en veiligheid te 
handhaven of te herstellen. Zoodanig optre
den kan omvatten demonstraties, blokkade, 
en andere operaties met lucht-, zee_ of land
strijdkrachten van Leden van de Vereenigde 
Naties. 

Art. 43 . I. Ten einde bij te dragen tot 
de handhaving van internationale vrede en 
veiligheid, verbinden alle Leden van de Ver
eenigde Naties zich, ter beschikking van den 
Veiligheidsraad te stellen, op diens uitnoo
diging en overeenkomstig een bijzonde're 
overeenkomst of bijzondere overeen:komsten, 
gewapende strijdkrachten, bijstand en facili
teiten, met inbegrip van rechten van door
tocht, welke noodzakelijk zijn voor het hand
haven van internationale vrede en veiligheid. 

2. Zoodanige overeenkomst of overeen
komsten moeten de getalsterkte en den aard 
van de strijdkrachten, den graad van haar 
geoefendheid en haar algemeente stand
plaatsen, alsmede den aard van de facilitei
ten en den bijstand, die verleend zullen wor
den, vaststellen. 

.î• Over de overeenkomst of de overeen
komsten moet zoo spoedig mogelijk onder
handeld worden op initiatief van den Vei
ligheidsraad. Zij moeten gesloten worden 
tusschen den Veiligheidsraad en Leden of 
tusschen den Veiligheidsraad en groepen van 
Leden en zullen onderworpen zijn aan be
krachtiging door de Staten, ·die deze onder
teekend hebben, overeenkomstig hun onder
scheidene grondwettelijke procedures. 

Art. 44. Wanneer de Veiligheidsraad be
sloten heeft geweld te gebruiken, moet hij 
alvorens op een niet in den Raad vertegen
woordigd Lid een beroep te doen tot het ver-
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schaffen van gewapende strijdkrachten ter 
nakoming van de in artikel 4.ï aanvaarde 
verplichtingen, dit Lid uitnoodigen om, in
dien het Lid zulks wenscht, deel te nemen 
aan de besluiten van den Veiligheidsraad 
nopens het gebruik van contingenten van de 
gewapende strijdkrachten van dat Lid. 

Art. 45. Ten einde de Vereenigde Nàties 
in staat te stellen om dringend noodige mili
taire maatregelen te nemen, moeten de Le
den nationale luchtmacht-contingenten voor 
een gezamenlijke internationale dwangactie 
onmiddellijk beschikbaar houden. De sterkte 
en graad van geoefendheid van deze contin
genten en plannen voor hun gezamenlijke 
actie moeten, binnen de grenzen, die neer
gelegd zijn in de bijzondere overeenkomst of 
de bijzondere overeenkomsten, ·bedoeld in 
artikel 43, door den Veiligheidsraad met den 
bijstand van het Generale Staf Comité wor
den vastgesteld. 

Art. 46. Plannen voor het gebruik van 
wapengeweld moeten door den Veiligheids
raad met den bijstand van het Generale Staf 
Comité worden gemaakt. 

Art. 47. 1. Een Generale Staf Comité 
moet worden ingesteld om den Veiligheids
raad te adviseeren en bij te staan in alle vra
gen betreffende de militaire middelen, die 
de Veiligheidsraad noodig heeft voor het 
handhaven van internationale v rede en vei
ligheid, het gebruik van en de bevelvoering 
over tot zijn beschikking gestelde strijd
krachten, de regeling van bewapeningen, en 
mogelijke ontwapening. 

2. . Het Generale Staf Comité za1 bestaan 
uit de Chefs van de Staven van de perma
nente· leden van den Veiligheidsraad of hun 
vertegenwoordigers. Ieder Lid van de Ver
eenigde Naties, dat niet permanent in het 
Comité vertegenwoordigd is, moet door het 
Comité worden uitgenoodigd zich daarin .te 
doen vertegenwoordigen, wanneer de doel
matig uitvoering van de taak van het Comité 
de deelneming van dat Lid aan zijn werk
zaamheden vereischt. 

3. Het Generale Staf Comité zal, onder 
toezicht van den Veiligheidsraad, verant
woordelijk zijn voor de strategische leiding 
van alle gewapende strijdkrachten, die ter 
beschikking van den Veiligheidsraad zijn ge
steld. Vragen betreffende de bevelvoering 
over zoodanige strijdkrachten zullen later 
worden uitgewerkt. 

4. Het Generale Staf Comité kan met 
machtiging van den Veiligheidsraad en na 
overleg met de daarvoor in aanmerking ko
mende regionale organen, regionale sub
comi té's instellen. 

Art. 48. 1 . Het optreden, noodig om de 
besluiten van den Veiligheidsraád voor de 
handhaving van internationale vrede en vei
ligheid uit te voeren, zal geschieden door alle 
Leden- van de Vereenigde Naties of door 
eenige van hen, zooals de Veiligheidsraad 
zal bepalen. 

2 . Zoodanige besluiten moeten door de 
Leden van de Vereenigde Naties rechtstreeks 
en door middel van hun optreden in de daar
voor in aanmerking komende internationale 
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organen, waarvan zij lid zijn, worden uitge
voerd. 

Art. 49. De Leden van de Vereenigde 
Naties moeten bij het uitvoeren van de maat
regelen, waartoe de Veiligheidsraad heeft be
sloten, gezamenlijk elkander onderlingen bij
stand verleenen. 

Art. 50. lf\dien door den Veiligheidsraad 
prevèntieYe of dwangmaatregelen tegen een 
Staat worden genomen, zal iedere andere 
Staat, onverschillig of deze al dan niet Lid 
is van de Vereenigde Naties, die zich ge
plaatst ziet tegenover bijzondere economische 
vragen, welke uit de tenuitvoerlegging van 
zoodanige maatregelen voortvloeien, het 
recht hebben, den Veiligheidsraad te raad
plegen met betrekking tot een oplossing van 
deze vragen. 

Art. 51. Niets in dit Handvest zal afbreuk 
doen aan het natuurlijke recht tot indivi
dueele of collectieve zelfverdediging, indien 
een gewapende aanval plaats heeft tegen een 
Lid van de Vereenigde Naties, totdat de Vei
ligheidsraad de maatregelen heeft genomen, 
die noodig zijn voor het handhav~ van in
ternationale vrede en veiligheid. Maatrege
len genomen door Leden in de uitoefening 
van dit recht tot zelfverdediging moeten on
middellijk ter kennis wordeµ gebracht van 
·den Veiligheidsraad en zullen in geenerlei 
opzicht het gezag en de verantwoordelijkheid 
van den Veiligheidsraad krachtens dit Hand
vest om te allen tijde zoodanig op te treden 
als hij noodzakelijk oordeelt om internatio
nale vrede en veiligheid te handhaven of te 
herstellen, aantasten. 

HOOFDSTUK VIII . 

Regionale regelingen. 

Art. 52. r. Niets in dit Handvest sluit het 
bestaan uit van regionale regelingen of orga
nen ter behandeling van zoodanige zaken be
treffende de handhaving van internationale 
v"°ede en veiligheid als in aanmerking komen 
voor regionaal optreden, mits zoodanige re
gelingen of organen en hun werkzaamheden 
in overeenstemming zijn met de Doeleinden 
en Beginselen van de Vereenigde Naties. 

2. De Leden van de Vereenigde Naties, 
die zo'odanige regelingen treffen ofzoodanige 
organen oprichten, moeten alle pogingen in 
het werk stelkn om te komen tot vreedzame 
beslechting van plaatselijke geschillen door 
middel van zoodanige regionale regelingen 
of door zoodapige regionale organen, alvorens 
deze geschillen aan den Veiligheidsraad voor 
te leggen. 

3. De Veiligheidsraad moet de ontwikke_ 
ling van vreedzame beslechting van plaatse
lijke geschillen door middel van zoodanige 
regionale regelingen of door zoodanige regio
nale organen, hetzij op initiatief van de be
trokken Staten, hetzij ingevolge verwijzing 
door den Veiligheidsraad, aanmoedigen. 

4. Dit artikel doet in geenerlei opzicht 
afbreuk aan de toepassing van de artikelen 
34 en 35. 

Art. 53. 1. De Veiligheidsraad moet, in
dien d~artoe aanleiding bestaat, van zooda-
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nige regionale regelingen of organen gebruik 
maken voor dwangactie onder zijn gezag. 
Maar tot dwangactie zal niet worden over
gegaan krachtens regionale regelingen of dqor 
regionale organen zonder de machtiging van 
den Veiligheidsraad, behalve waar het betreft 
maatregelen genomen tegenover een vijan
delijken Staat. als omschreven in lid 2 van 
dit artikel, en voortvloeiende uit artikel 107 
of uit regionale regelingen, welke gericht zijn 
tegen hervatting van een aanvallende poli
tiek van de zijde van een zoodanigen Staat 
tot zoodanig tijdstip als waarop de Organi
satie op verzoek van de betrokken Regee
ringen belast zal worden met de verantwoor
delijkheid voor het voorkomen van verderen 
aanval door een zoodanigen Staat. • 1 

2. De term "vijandelijke Staat" zooals" 
gebruikt in lid 1 van dit artikel is van toe
passing op iederen Staat, die gedurende den 
Tweeden Wereldoorlog een vijand is geweest 
van eenigen Staat, die dit Handvest heeft 
onderteekend. 

Art. 54. De Veiligheidsraad moet te allen 
tijde volledig op de hoogte worden gehouden 
van werkzaamheden, die krachtens regionale 
regelingen of door regionale organen onder
nomen zijn, of overwogen worden voor de 
handhaving van internationale vrede en vei
ligheid. 

HOOFDSTUK IX. 

Internationale eeonomlsche en sociale 
samenwerking. 

Art. 55. Met het oog op het scheppen 
van toestanden van duurzaamheid en wel
zijn, welke noodzakelijk zijn voor vreedzame 
en vriendschappelijke betrekkingen tusschen 
de volken gegrond op eerbied voor het be
ginsel van gelijke rechten en zelfbeschikking 
der volken, zullen de Vereenigde Naties be
vorderen: 

a. hoogere levensstandaarden, arbeid voor 
allen en voorwaarden van economischen en 
socialen vooruitgang en ontwikkeling; 

b. oplossingen van internationale econo
mische, sociale, hygiënische en aanverwante 
vraagstukken en internationale cultureele en 
opvoedkundige samenwerking; en 

c. algemeenen eerbied voor, en inacht
neming van de rechten van den mensch en 
van de grondvrijheden voor allen zonder on
derscheid naar ras, geslacht, taal of gods-
dienst. , 

Art. 56. Alle Leden verbinden zich geza
menlijk en afzonderlijk in samenwerking met 
de Organisatie op tè treden voor het berei
ken van de Doeleinden uiteengezet in arti
kel 55. 

Art. 57. · 1. De \rerschillende gespeciali
seerde organisaties, die door een overeen
komst tusschen Regeeringen zijn ingesteld en 
die uitgebreide internationale verantwoorde
lijkheden hebben, zooals omschreven 'in haar 
statuten, op economisch, sociaal, cultureel, 
opvoedkundig, hygiënisch en aanverwant ge
bied, zullen in verband gebracht worden met 
de Vereenigde Naties overeenkomstig de be
palingen van artikel 63. 

, 2. Zoodanige organisaties, die aldus in 
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verband gebracht zijn met de Vereenigde 
Naties, worden in het vervolg gespecialiseer
de organisaties genoemd. 

Art. 58. De Organisatie zal aanbevelingen 
doen voor het coördineeren van het beleid 
en de werkzaamheden van gespecialiseerde 
organisaties. 

Art. 59. De Organisatie zal, waar daar
toe aanleiding bes'taat, het initiatief nemen 
tot on.derhandelingen tusschen de betrokken 
Staten voor de oprichting van nieuwe ge
specialiseerde organisaties, die vereischt wor
den voor de verwezenlijking van de Doel
einden uiteengezet in artikel 55. 

Art. 60. De verantwoordelijkheid voor het 
vervullen van de functies van de Organisatié 
als uiteengezet in dit Hoofdstuk zal berusten 
bij de Algemeene Vergadering en, onder het 
gezag van de Algemeene Vergadering, bij 
den Economischen en Socialen Raad, die 
voor dit doel de bevoegdheden zal hebben, 
die uiteengezet zijn in Hoofdstuk X. 

HOOFDSTUK X. 

De Economische en Sociale Raad. 
Samenstelling. 

Art. 61. x. De Economische en Sociale 
Raad zal bestaan uit 18 Leden van de Ver
eenigde Naties, verkozen door de Algemeene 
Vergadering. 

2. Met inachtneming van de bepalingen 
van lid 3 zullen zes leden van den Economi
schen en Socialen Raad ieder· jaar worden 
verkozen voor een periode van drie jaar. Een 
aftredend lid zal onmiddellijk kunnen wor
den herkozen. 

3. Bij de eerste verkiezing zullen 18 leden 
van den Economischen en Socialen Raad 
worden verkozen; de zittingstermijn van zes 
leden, die op deze wijze verkozen zijn, zal 
eindigen na verloop van één jaar, en van de 
zes andere leden na verloop van twee jaar, 
overeenkomstig regelingen vastgesteld door 
de Algemeene Vergadering. 

4 . Ieder lid van den Economischen en 
Socialen Raad zal één vertegenwoordiger 
hebben. 

Functies en bevoegdheden. 

Art. 62. x. De Economische en Sociale 
Raad kan studies en rapporten maken, of 
het initiatief daartoe nemen, met betrekking 
tot internationale, economische, sociale, cul
tureele, opvoedkundige, hygiënische en aan
verwante zaken en aanbevelingen met be
trekking tot alle zoodanige zaken doen aan 
de Algemeene Vergadering, de Leden van de 
Vereenigde Naties, en dt'; betrokken gespecia_ 
liseerde organisaties. 

2. Hij kan aanbevelingen doen met het 
oog op het bevorderen van eerbied voor en 
inachtneming van de rechten van den mensch 
en d e grondvrijheden voor allen. 

3. Hij kan ontwerp-verdragen voorberei
den ter voorlegging aan de Algemeene Ver
gadering, met betrekking tot zaken, die bin
nen de grenzen van zijn bevoegdheid vallen. 

4. Hij kan, overeenkomstig de regelen, 
voorgeschreven door de Vereenigde Naties, 
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internationale conferenties bijeenroepen over 
zaken, die binnen de grenzen van zijn be
voegdheid vallen. 

Art. 63. x. De Economische en Sociale 
Raad kan met ieder van de organisaties, be
doeld in artikel 57, overeenkomsten sluiten, 
waarbij de voorwaarden, waarop de betrok
ken organisatie in verband met de Vereenig
de Naties zal worden gebracht, worden vast
gesteld. Zoodanige overeenkomsten zullen 
onderworpen zijn aan de goedkeuring van de 
Algemeene Vergadering. 

2. Hij kan de werkzaamheden van de ge
specialiseerde organisaties coördineeren door 
overleg met en aanbevelingen aan zoodanige 
organisaties en door aanbevelingen aan de 
Algemeene Vergadering en aan de Leden van 
de Vereenigde Naties. 

Art. 64. 1. De Economische en Sociale 
Raad kan de daartoe in aanmerking komende 
stappen doen cm geregelde rapporten te ver
krijgen van de gespecialiseerde organisaties. 
Hij kan regelingen treffen met de Leden van 
de Vereenigde Naties en met de gespeciali
seerde organisaties om rapporten te verkrij
gen. over de stappen, welke gedaan zijn om 
gevolg te geven aan zijn eigen aanbevelingen 
en aan de aanbevelingen, welke over zaken, 
die vallen binnen de grenzen van zijn be
voegdheid, gedaan zijn door de Algemeene 
Vergadering. 

2. Hij kan zijn opmerkingen over deze 
rapporten aan de Algemeene Vergadering 
doen toekomen. 

Art. 65. De Economische en Sociale Raad 
kan inlichtingen verschaffen aan den Veilig
heidsraad en zal den Veiligheidsraad op 
diens verzoek bijstaan. 

Art. 66. x. De Economische en Sociale 
Raad zal zoodanige functies uitoefenen als 
binnen de grenzen van zijn bevoegdheid val
len in verband met de uitvoering van de 
aanbevelingen van de Algemeene Vergade
ring. 

2. Hij kan, met goedkeuring van de Alge
meene Vergadering, op verzoek van Leden 
van de Vereenigde Naties en op verzoek van 
gespecialiseerde organisaties, diensten ver
richten. 

3. Hij zal zoodanige andere functies ver
vullen als elders in dit Handvest in het bij
zonder worden genoemd, of als door de Alge
meene Vergadering aan hem zullen worden 
opgedragen. 

Stemmen. 
Art. 67. 1. Ieder lid van den Economi

schen en Socialen Raad zal één stem hebben. 
2. Besluiten van den Economischen en 

Socialen Raad zullen worden genomen met 
een meerderheid van de leden, die aanwezig 
zijn en stemmen. 

Procedure. 
Art. 68. De Economische en Sociale 

Raad zal commissies instellen op economisch 
ert sociaal gebied en ter bevordering van de 
rechten van den mensch, alsmede zoodanige 
andere commissies als voor de uitoefening 
van zijn functies vereischt zullen worden. 

Art. 69. De Economische en Sociale Raad 
l 
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zal ieder Lid van de Vereenigde Naties uit
noodigen zonder stem deel te nemen ·aan zijn 
beraadslagingen over een zaak, die van bij
zonder belang is voor dat Lid. 

Art. 70. De Economische en Sociale Raad 
kan regelingen treffen voor het zonder stem 
deelnemen van vertegenwoordigers van ge
specialiseerde organisaties aan zijn beraad
slagingen en aan die van de door hem inge
stelde commissies, alsmede voor het deelne
men van zijn vertegenwoordigers aan de be
raadslagingen van de gespecialiseerde orga
nisaties. 

Art. 71. De Economische en Sociale Raad 
kan passende regelingen treffen voor overleg 
met niet-officieele organisaties, die betrok
ken zijn bij zaken binnen de grenzen van zijn 
bevoegdheid. Zoodanige regelingen kunnen 
getroffen worden met internationale organi
saties en, waar dit gewenscht is, met natio
nale organisaties na overleg met het betrok-

, ken Lid van de Vereenigde Naties. 
Art. 72. r. De Economische en Sociale 

Raad zal zijn eigen huishoudelijk reglement 
vaststellen, met inbegrip van de wijze van 
verkiezing van zijn Voorzitter. 

2. De Economische en Sociale Raad zal 
bijeenkomen naarmate daaraan behoefte be
staat, overeenkomstig zijn reglement, dat een 
bepaling zal inhouden voor het bijeenroepen 
van een vergadering op verzoek van een 
meerderheid van zijn leden. 

HOOFDSTUK XÏ. 

Verklaring betreffende nlet-zelfbestnrende 
gebieden, 

Art. 73. Leden van de Vereenigde Naties, 
die verantwoordelijkheden bezitten of aan
vaarden voor het beheer van gebieden, wier 
bevolking nog niet een volledige mate van 
zelfbestuur heeft bereikt, erkennen het · be
ginsel, dat de belangen van de inwoners van 
deze gebieden allesoverheerschend zijn, en 
zij aanvaarden als een heilige opdracht de 
verplichting, om naar hun beste krachten, 
binnen het door dit Handvest in het leven 
geroepen stelsel van internationale vi;ede en 
veiligheid, de welvaart· van de inwoners van 
deze gebieden te bevorderen, en te dien 
einde: 

a. Met den npodigen eerbied voor de cul
tuur van de betrokken volken te zorgen voor 
hun politieken, economischen, socialen en op_ 
voedk1,mdigen vooruitgang, hun rechtvaad 
dige behandeling alsmede hun beschermini! 
tegen misbruiken; 

b. Zelfbestuur te ontwikkelen, de poli
tieke aspiraties van de volken behoorlijk in 
aanmerking te nemen, en hen bij te staan in 
de geleidelijke ontwikkeling van hun vrije 
politieke instellingen, overeenkomstig de bij. 
zondere omstandigheden van ieder gebied en 
zijn volken en hun verschillende stadia van 
ontwikkeling; 

c. Internationale vrede en veiligheid te 
bevorderen; 

d. Opbouwende maatregelen tot ontwik
keling te bevorderen, wetenschappelijk on
der:roek aan te moedigen en met elkander 
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samen te werken en wanneer en waar dit ge
wenscht is, met gespecialiseerde internatio
nale lichamen, met het oog op het practisch 
verwezenlijken van de sociale, economische 
en wetenschappelijke doeleinden als in dit 
artikel uiteengezet; en . 

e. Regelmatig aan den Secretaris-Gene
raal ter voorlichting, met inachtneming· van 
zoodanige beperkingen als de veiligheid en 
grondwettelijke overwegingen zullen ver
eischen, statistische en andere gegevens van 
technischen aard over te leggen nopens eco
nomische, sociale en opvoedkundige toestan_ 
den in de gebieden, waarvoor zij respectieve
lijk verantwoordelijk zijn en welke niet be
hooren tot die gebieden, waarop Hoofdstuk 
XII ' en XIII van toepassing zijn. 

Art. 74. De Leden van de Vereenigde Na
. ties komen ook overeen, dat hun politiek m,et 
betrekking tot de gebieden, waarop dit 
Hoofdstuk van toepassing is, niet minder dan 
de politiek met betrekking tot het moeder
land, gegrond moet zijn op het algemeene 
beginsel van goede nabuurschap, terwijl 
daarbij behoorlijk rekening moet worden -ge
houden met de belangen en het welzijn van 
de rest van de wereld in sociale, economische 
en handelszaken. 

HOOFDSTUK XII. 

Internationaal Trustschapsstelsel. 

Art. 75. De Vereenigde Naties zullen on
der haar gezag een internationaal Trust
schapsstelsel in het leven roepen voor het 
beheer over en het toezicnt op zoodanige ge
bieden als bij latere bijzondere overeenkoms
ten onder dit gezag zullen worden geplaatst. 
Deze gebieden zullen in het vervolg worden 
aangeduid als Trustgebieden. 

Art. 76. De aan het Trustschapsstelsel 
ten grondslag liggende oogmerken zullen, 
overeenkomstig de Doeleinden van de Ver
eenigde Naties als neergelegd in artikel I 

van dit Handvest, zi.in: 
a. Internationale vrede en veiligheid te 

bevorderen; 
b. Den politieken, economischen, socia

len en opvoedkundigen vooruitgang van de 
inwoners vart de Trustgebieden te bevorde
ren, alsmede hun geleidelijke ontwikkeling 
tot zelfbestuur of onafhankelijkheid, reke
ning houdende met de bijzondere omstandig_ 
heden van ieder gebied en de bevolking daar
van en de vrijelijk uitgedrukte wenschen van 
het betrokken volk, en met inachtneming 
van de bepalingen van iedere Trustschaps
overeenkomst: 

c. Eerbied aan te moedigen voor de rech
ten van den mensch en voor de grondvrijhe
den voor allen ~onder onderscheid naar ras, 
geslacht, taal of godsdienst, en voorts aan tt: 
moedigen de erkenning van de onderlinge 
onafhankelijkheid van de volken der wereld; 
en 

d. Voor alle Leden van de Vereenigde 
Naties en hun onderdanen een gelijke behan
deling in sociale, economische en handels
zaken te verzekeren, en eveneens een gelijke 
behandeling voor bedoelde onderdanen bij de 
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rechtsbedeeling, zonder dat afbreuk wordt 
gedaan aan het bereiken van de bovenge
noefllde doeleinden en met inachtneming van 
de bepalingen van artikel 80. 

Art. 77. I. Het Trustschapsstelsel zal 
van toepassing zijn op zoodanige gebieden 
behoorende tot de volgende categorieën als 
door middel van Trustschapsovereenkomsten 
onder dit stelsel worden geplaatst: 

a. gebieden, welke nu onder mandaat 
staan; , 

b. gebieden, welke als gevolg van den 
Tweeden Wereldoorlog van vijandelijke Sta
ten zullen worden losgemaak en 

c. gebieden, welke door de Staten, die 
verantwoordelijk ziin voor hun beheer, vrij
willig onder dit stelsel worden geplaatst. 

2. Later zal moeten worden overeenge
komen, welke gebieden, behoorende tot de 
voorafgaande categorieën onder het Trust
schapsstelsel zullen worden geplaatst en op 
welke voorwaarden. 

Art. 78. Het Trustschapsstelsel zal niet 
van toepassing zijn op gebieden, die L id zijn 
geworden van de Vereenigde Naties; de be
trekkingen tusschen de Leden onderling zul
len gegrond zijn op den eerbied voor het be
ginsel van souvereine gelijkheid. · 

Art. 79. Nopens de Trustschapsbepalin
gen voor ieder gebied, dat onder het Trust
schapsstelsel zal worden geplaatst, alsmede 
iedere wijziging of amendeering hiervan, zal 
overeenstemming moeten worden bereikt 
tusschen de rechtstreeks hierbij betrokken 
Staten met inbegrip van den Mandataris, in_ 
dien het gebieden ~etreft, die onder mandaat 
staan van een Lid van de Vereenigde Naties; 
zij zullen worden goedgekeurd op de wijze, 
als bepaald in de artikelen 83 en 85. 

Art. 80. 1. Tenzij anders wordt overeen
gekomen in bijzondere Trustschapsovereen
komsten, die krachtens de artikelen 77, 79 en 
81 zullen worden gesloten, en waarbij ieder · 
afzonderlijk gebied onder het Trustschaps
stelsel wordt geplaatst, en tot het tijdstip, 
waarop zoodanige overeenkomsten gesloten 
zullen zijn, zal niets in dit Handvest mogen 
worden uitgelegd als in eenig opzicht wijzi
ging te brengen in de rechten, welke ook van 
eenigen Staat of van eenig volk of in de be
palingen van bestaang_e internationale akten, 
waarbii Leden van de Yereenigde Nat'ies on
derscheidenlijk uartij zijn. 

2. Lid 1 van dit artikel zal niet mogen 
worden uitgelegd als aanleiding te geven tot 
vertraging of uitstel in het onderhandelen en 
het sluiten van overeenkomsten over het 
plaatsen van mandaat- en andere gebieden· 
onder het Trustschapsstelsel, als voorzien in 
artikel 77. 

Art. 81. De Trustschapsovereenkomst zal 
in ieder bijzonder geval de bepalingen inhou
den, waaronder het Trustgebied zal worden 
beheerd en het gezag aanwijzen, dat het be
heer van het Trustgebied zal uitoefenen. Zoo
danig gezag, in het vervolg genoemd het be
heerend gezag, kan zijn één St~at of meer 
Staten of de Organisatie zelve. 
, Art. 82. In iedere Trustschapsovereen
komS1 kunnen een strategische zone of zones 
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worden aangewezen, welke het Trustgebied, 
waarop de overeenkomst van toepassing is, 
gedeeltelijk of in zijn geheel kunnen omvat
ten, onverminderd een bijzondere overeen
komst of bijzondere overeenkomsten, als be
doeld in artikel 4.~. 

Art. 83. 1. Alle functies van de Veree
nigde Naties betreffende strategische zones, 
met inbegrip van de goedkeuring van de be
palii1gen der Trustschapsoveree;1komsten, 
alsmede van de wijziging of amendeering 
hiervan, ·zullen door den Veiligheidsraad 
worden uitgeoefend. 

2. De aan het stelsel ten grondslag lig
gende oogmerken, als uiteengezet in artikel 
76, zullen van toepassing zijn op de bevol
king van iedere strategische zone. 

3. De Veiligheidsraad zal, met inachtne
ming van de bepalingen van de Trustschaps
overeenkomsten en onverminderd veilig
heidsoverwegingen, gebruik maken van den 
bijstand van den Trustschapsraad om uit
voering te geven aan die functies van de 
Vereenigde Naties onder het Trustschaps
stelsel, die betrekking hebben op politieke, 
economische, sociale en opvoedkundige zaken 
in de strategische zones. 

Art. 84. Het zal de taak zijn van het be
heerend gezag ervoor zorg te dragen, dat het 
Trustgebied zijn aandeel zal .bijdragen tot de 
handhaving van internationale vrede en vei
ligheid. Te dien einde kan het beheerend ge
zag gebruik maken van vrijwillige strijd
krachten, faciliteiten en bijstand van het 
Trustgebi_ed bij het nakomen van de ver
plichtingen tegenover den Veiligheidsraad, 
die het beheerend gezag in dit opzicht heeft 
aanvaard, evenals voor de plaatselijke ver
dediging en de handhaving van recht en orde 
in het Trustgebied. 

Art. 85. I. De functies van de Ver(!enig
de Naties met betrekking tot Trustschaps
overeenkomsten voor alle gebieden, die niet • 
als strategische zone zijn aangewezen, met 
inbegrip van de goedkeuring van de bepalin
gen der Trustschapsovereenkomsten, als_ 
mede van de wijziging of amendeering hier
van, zullen door de Algemeene Vergadering 
worden uitgeoefend. 

2 . De Trustschapsraad, die onder het ge
zag van de Algemeene Vergadering werkt, 
zal de Algemeene Vergadering biistaan in de 
uitoefening van deze functies. 

HOOFDSTUK XIII. 
De 'l'rustschapsraad. 

Samenstelling. 
Art. 86. 1. De Trustschapsraad zal be

staan uit de volgende Leden van de Ver
eenigde Naties: 

a. de leden, die Trustgebieden beheeren; 
b. diegene van de in artikel 23 met name 

genoemde Leden, die geen Trustgebieden 
beheeren, en -

c. zooveel andere Leden. die voor een pe
riode van drie jaar door de Algemeene Ver
gadering worden verkozen, als noodig zal zijn 
om te verzekeren, dat het geheele aantal le
den van den Trustschapsraad gelijkelijk ver-
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deeld zal zijn tusschen die Leden van de Ver
eenigde Naties, die Trustgebieden beheeren, 
en die Leden, die dit niet doen. 

2. Ieder Lid van den Trustschapsraad zal 
een daartoe bijzonder bevoegd persoon aan
wijzen om het Lid hierin te vertegenwoor
digen. 

Functies en bevoeRdheden. 
Art. 87. De Algemeene Vergadering en, 

onder haar gezag, de Trustschapsraad, kun
nen bij de uitoefening van hun functies: 

a. rapporten in overweging nemen, die 
door het beheei;end gezag worden overge
legd; 

b. petities in ontvangst nemen en deze 
onderzoeken in overleg met het beheerend 
gezag; 

c. voorzien in periodieke bezoeken aan de 
oi:iderscheidene Trustgebieden op tijdstippen, 
die met het beheerend gezag worden overeen
gekomen, en 

d. deze en andere werkzaamheden ver
richten overeenkomstig de bepalingen van de 
Trustschapsovereenkomsten. , 

Art. 88. De Trustschapsraad zal een vra_ 
genlijst opstellen nopens de politieke, econo
mische, sociale en opvoedkundige ontwikke
ling van de inwoners van ieder Trustgebied, 
en het beheerend gezag voor ieder Trust
gebied, dat binnen de bevoegdheid valt van 
de Algemeene Vergadering, zal op den grond_ 
slag van een zoodanige vragenlijst een jaar-· 
rapport aan de Algemeene Vergadering over
leggen. 

Stemme;n. 
Art. 8g. x. Ieder lid van den Trust

schapsraad zal één stem hebben. 
2. Besluiten v an den Trustschapsraad 

zullen w6rden genomen met een meerderheid 
van de leden, die aanwezig zijn en stemmen. 

Procedure. 
Art. go. x. De Trustschapsraad zal zijn 

eigen huishoudeliik reglement vaststellen , 
met inbegrip van de wijze van verkiezing van 
zijn voorzitter. 

2. De Trustschapsraad zal bijeenkomen, 
naarmate daaraan behoefte bestaat, overeen.. 
komstig zijn reglement, dat een bepaling zal 
inhouden voor het bijeenroepen van een ver
gaderin~ op verzoek van een meerderheid 
van zijn leden. 

Art. gx. De Trustschapsraad zal, wan
neer dit gewenscht is, gebruik maken van den 
bijstand van den Economischen en Socialen 
Raad, alsmede van de gespecialiseerde orga
nisaties met betrekking tot zaken, waarbij 
deze onderscheidenlijk betrokken zijn. · 

HOOFDSTUK XIV. 
liet Internationale Gerechtshof. 

Art. g2. Het Internationale Gerechtshof 
zal het voornaamste rechterlijke orgaan zijn 
van de Vereenigde Naties. Het zal function
neeren overeenkomstig het als b ijlage toege
voegde Statuut, dat gegrond is op het_ Sta
tuut van het Permanente Hof van Interna
tionale Justitie en dat een integreerend deel 
van dit Handvest vormt. 
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Art. 93. x. Alle Leden van de Vereenigde 
Naties zijn ipso facto partij bij het Statuut 
van het Internationaal Gerechtshof. 

2. Een Staat, die niet Lid is van de Ver
eel).igde Naties, kan partij worden bij het 
Statuut van het Internationale Gerechtshof 
op de voorwaarden, die door de Algemeene 
Vergadering op aanbeveling van den Veilig
heidsraad, voor elk geval zullen worden 
vastgesteld. 

Art. 94. x. Ieder Lid van de Vereenigde 
Naties verbindt zich, in iedere zaak, waarbij 
het partij is, zich te gedragen naar de beslis
sing van het Internationale Gerechtshof. 

2. Indien een . partij bij een zaak in ge
breke blijft de verplichtingen na te komen, 
welke ingevolge een door het Hof uitgespro
ken vonnis op haar rusten, kan de andere 
partij een beroep doen op den Veiligheids
raad, die, indien hij dit noodig oordeelt, aan
bevelingen kan doen of kan besluiten fjOt 
maatregelen, die genomen moeten worden 
om het vonnis te doen nakomen. 

Art. Q.~. Niets in dit Handvest zal de Le
den van de Vereenigde Naties beletten, de 
oplossing van hun geschillen krachtens over
eenkomsten, die reeds bestaan of die in de 
toekomst lrtmnen worden gesloten, aan an
dere gerechtelijke instanties op te dragen. 

Art. g6. x. De Algemeene Vergadering 
of de Veiligheidsraad kan het Internationale 
Gerechtshof verzoeken een advies te geven 
over een rechtsvraag. 

. 2. Andere organen van de Vereenigde 
Naties en ges~ialiseerde organisàties, ,die 
te eeniger tijd daartoe door de Algemeene 
Vergadering zouden worden gemachtigd, 
kunne_n eveneens over rechtsvragen, die rij
zen bmnen het kader van hun werkzaam
heden, aan het Hof adviezen vragen. 

HOOFDSTUK XV. 

Het Secretariaat. 

Art. g7. Het Secretariaat zal omvatten 
een Secretaris-Generaal en zoodanig perso
neel als de Organisatie zal vereischen. De 
Secretaris-Generaal zal benoemd worden 
door de Algemeene Vergadering op aanbeve
ling van den Veiligheidsraad. Hij zal de 
hoogste administratieve ambtenaar van de 
Organisatie zijn. 

Art. g8. De Secretaris-Generaal zal in 
die hoedanigheid optreden in alle bijeen
komsten van de Algemeene Vergaderjng, van 
den Veiligheidsraad, van den Economischen 
en Socialen Raad en van den Trustschaps
raad en zal zoodanige andere functies ver
vullen als door deze organen aan hem wor
den toevertrouwd. De Secretaris-Generaal 
zal een jaarrapport aan de Algemeene Ver
gadering over het werk van de Organisatie 
overleggen. , 

Art. gg. De Secretaris-Generaal kan elke 
zaak, die naar zi jn m eening de handhaving 
van internationale vrede en veiligheid kan 
bedreigen, onder de aandacht brengen van 
den Veiligheidsraad. 

Art. xoo. x. Bij de vervulling van hun 
taak moeten de Secretaris-Generaal en het 
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personeel geen instructies van eenige Re
geering of van eenige andere autoriteit bui
ten de Organisatie vragen of ontvangen. Zij 
moeten zich onthouden van· eenig optreden, 
dat een nadeeligen invloed zou kunnen heb
ben op hun positie als internationale ambte
naren, die uits\uitend verantwoordelijk zijn 
aan de Organisatie. 

2. Ieder Lid van de Vereenigde Naties 
verbindt zich, het uitsluitend internationale 
karakter van de verantwoordelijkheden van 
den Secretaris-Generaal en het personeel te 
eerbiedigen en niet te trachten invloed op 
hen uit te oefenen bij de vervulling van hun 
verantwoordelijkheden. 

Art. 101. 1 . Het personeel zal door den 
Secretaris-Generaal worden benoemd krach_ 
tens regelen, die door de Algemeene Verga
dering zullen worden vastgesteld. 

2. Daartoe geschikt personeel zal blij
vend worden verbonden aan den Economi
schen en Socialen Raad, 'den Trustschaps
raad en, voor zoover noodig, aan andere or
ganen van de Vereenigde Naties. Dit perso
neel zal deel uitmaken van het Sècretariaat. 

3. De allesoverhee!"5chende overweging 
bij het tewerkstellen van het personeel en bij
het vaststellen van de dienstvoorwaarden 
moet zijn, dat het noodzakelijk is den hoog
sten graad van doeltreffendheid, bekwaam
heid en integriteit te verzekeren. Er moet 
rekening worden gehouden met het belang, 
dat gelegen is in het aanwerven van perso
neel op een zoo breed mogelijk aardrijks
kundigen grondslag. 

HOOFDSTUK XVI. 
DlYerse bepalingen. 

Art. 102. r. Ieder verdrag en iedere in
ternationale overeenkomst, welke door een 
Lid van de Vereenigde Naties worden geslo
ten,' nadat dit Handvest van kracht zal zijn 
geworden, moeten zoo spoedig mogelijk bij 
het Secretariaat worden geregistreerd en 
door het Secretariaat worden gepubliceerd. 

2. Een partij bij een zoodanig verdrag of 
internationale overeenkomst, die niet over
eenkomstig de bepalingen van lid 1 van dit 
artikel is geregistreerd, mag op dit verdrag 
of overeenkomst geen beroep doen voor eenig 
orgaan van de Vereenigde Naties. 

Art. 103. In geval van een conflict tus
schen de verplichtingen van de Leden der 
Vereenigde Naties krachtens dit Handvest 
en hun verplichtingen krachtens eenige an
dere internationale overeenkomst zullen hun 
verplichtingen krachtens dit Handvest den 
voorrang hebben. 

Art. 104. De Organisatie zal op het ge
bied van ieder van haar Leden zoodanige 

· rechtsbevoegdheid bezitten, als noodig zal 
zijn voor de uitoefening van haar functies en 
het verwezenlijken van haar Doeleinden. 

Art. 105. 1. De Organisatie zal op het 
gebied van ieder van haar Leden zoodanige 
voorrechten en immuniteiten genieten, als 
noodig zullen zijn voor het verwezenlijken 
van haar Doeleinden. 

2. Vertegenwoordigers van de Leden van 
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de Vereenigde Naties en functionarissen van 
de Organisatie zullen eveneens zoodanige 
voorrechten en immuniteiten genieten, als 
noodig zullen zijn voor de onafhankelijke uit.. 
oefening van hun functies in verband met de 
Organisatie. 

3. D e Algemeene Vergadering kan aan
bevelingen doen met het oog o_p het vast
stellen van de bijzonderheden van de toe
passing der leden 1 en 2 van dit artikel, of 
kaf\ aan de Leden der Vereenigde Naties te 
dien einde overeenkomsten voorstèllen. 

HOOFDSTUK XVII. 

Overgangsbe1iallng·en In zake de veiligheid. 

Art. 106. In afwachting van het in wer- , 
king treden van zoodanige bijzondere over
eenkomsten, gelijk bedoeld in artikel 43, als 
naar het oordeel van den Veiligheidsraad de
zen in staat zullen stellen, de uitoefening van 
zijn verantwoordelijkheden krachtens artikel 
42 te beginnen, zullen de partijen bij de Ver
klaring van de Vier Naties, welke op 30 Oc
tober 1943 te Moskou is onderteekend, als
mede Frankrijk, overeenkomstig de bepalin
gen van punt s van die Verklaring, overleg 
plegen met elkander en, indien de omstandig
heden dit vereischen, met andere Leden van 
de Vereenigde Naties, met het oog op een 
zoodanig gemeenschappelijk optreden na
mens de Organisatie als noodig zal zijn voor 
de handhaving van internationale vrede en 
veiligheid. 

Art. 107. Niets in dit Handvest zal het 
optreden aantasten of uitsluiten tegenover 
eenigen Staat, die gedurende den Tweeden 
Wereldoorlog een vijand is geweest van een 
Staat, die dit Handvest heeft onderteekend, 
waartoe als een gevolg van dezen oorlog de 
Regeeringen, die de verantwoordelijkheid 
hebben voor een zoodanig optreden, zijn 
overgegaan of gemachtigd zijn over te gaan. 

HOOFDSTUK XVIII. 

Amen dementen. 

Art. 108. Amendementen op dit Hand
vest zullen van kracht worden voor alle Le
den van de Vereenigde Naties, ·wanneer zij 
door de Algemeene Vergadering zijn aange
nomen met de stemmen vóór van twee der
den van de Leden en wanneer zij overeen
komstig de onderscheidene grondwettelijke 
procedures door twee-derden van de Leden 
van de Vereenigde Naties, met inbegrip van 
alle permanente Leden van den Veiligheids
raad zullen zijn bekrachtigd. 

Art. 109. r. Een Algemeene Conferentie 
van de Leden van de Vereenigde Naties om 
te komen tot áe herziening van dit Hand
vest kan gehouden worden op een datum en 
een plaats, welke bepaald zullen worden 
door een stemming van de Algemeene Ver
gadering, waarbij twee-derden van de Leden 
vóór stemmen, en door een stemming van 
den Veiligheidsraad, waarbij zeven leden 
vóór stemmen. Ieder Lid van de Vereenigde 
Naties zal in de conferentie één stem heb
ben. 
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2. Een wijziging van dit Handvest, welke 
door de conferentie met een meerderheid 
van twee-derden aanbevolen wordt, zal van 
kracht worden, wanneer deze overeenkom
stig hun onderscheidene grondwettelijke pro
cedures bekrachtigd zal zijn door tvyee
derden van de Leden van de Vereenigde Na
ties, met inbegrip van alle permanente Le-
den van den Veiligheidsraad. . 

3. Indien een zoodanige conferentie niet 
gehouden is vóór de tiende jaarlijksche bij
eenkomst van de Algemeene Vergadering, 
welke volgt op het van kracht worden van 
dit Handvest, zal het voorstel om een zoo
danige conferentie bijeen te roepex:i. geplaatst 
worden op de agenda van déze b1Jeenkomst 
van de Algemeene Vergadering, en de con
ferentie zal gehouden worden, indieh de Le
den van de Algemeene Vergadering met ge
wone meerderheid en indien zeven Leden 
van den Veiligheidsraad daartoe besluiten. 

HOOFDSTU~ XIX. 
Bekrachtiging en onderteekenlng, 

Art. no. 1. Dit Handvest zal door de 
Staten, die het onderteekend ~ebben, be
krachtigd worden overeenkomstig hun on
derscheidene grondwettelijke procedures. 

2. De bekrachtigingen zullen worden ne
dergelegd bij de Regeering van de Vereenig
de Staten van Ameri-ka, die alle Staten, die 
het Handvest onderteekend hebben, evenals 
den Secretaris-Generaal van de Organisatie, 
wanneer deze benoemd zal zijn, in kennis zal 
stellen met iedere nederlegging. 

3. Dit Handvest zal van kracht worden 
na het nederleggen van de bekrachtigingen 
door de Chineesche Republiek, Frankrijk, de 
Unie van Socialistische .Sowjet-Republieken, 
het Vereenigd Konifikrijk van Groot-Britan
nië en Noo.ra-Ierland, en de Vereenigde Sta
ten van Amerika, alsmede door de meerder
heid van de andere Staten, die het onder
teekend hebben. Daarop zal een proto.col van 
de nedergelegde bekrachtigingen worden op
gesteld door de Regeering van de Vereenigde 
Staten van Amerika, die afschriften hiervan 
zal doen toekomen aan alle Staten, die het 
onderteekend hebben. 

4. De Staten, die dit Handvest onder
teekend hebben, en die het bekrachtigen, na
-dat het in werking is getreden, zullen op den 
datum van het nederleggen van hun onder
scheidene bekrachtigingen oorspronkelijke 
Leden van de Vereenigde Naties worden. 

Art. III. Dit Handvest, waarvan de Chi
neesche Fransche, Russische, Engelsche en 
Spaans~he teksten gelijkelijk authentiek zijn, 
zal bewaard worden in het archief van de 
Regeering van de Vereenigde Staten van 
Amerika. Behoorlijk gewaarmerkte afschrif
ten hiervan zullen door deze Regeering wor
den toegezonden aan de Regeeringen van de 
andere Staten, die het onderteekend hebben. 

Ten blijke waarvan de vertegenwoordigers 
van de Regeeringen van de Vereenigde Na
ties dit Handvest hebben onderteekend. 

Gedaan in de Stad San Francisco op den 
zes en twintigsten qag van Juni, negentien
honderd vijf en veertig. 
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STA'fUUT VAN HET INTERNATIONALE 
GERECH'fSHOF. 

Art. 1. Het Internationale · Gerechtshof, 
ingesteld door het Handvest der Vereenigde 
Naties als het voornaamste rechterlijke or
gaan van . de Vereenigde Naties zal · samen
gesteld zijn en functionneeren overeenkom
stig de bepalingen van dit Statuut. 

HOOFDSTUK I. 

Organisatie van het Hof. 

Art. 2. Het Hof is een college van onaf
hankelijke rechters, die, ongeacht hun natio
naliteit, worden verkozen uit personen, die 
een hoog zedelijk aanzien genieten en die in 
zich vereenigen de voorwaarden, welke ver
eischt worden om in hun onderscheidene lan
den de hoogste rechterlijke ambten te be
kleeden, of wel rechtsgeleerden zijn van er
kende bekwaamheid op het gebied van het 
internationale recht. _ 

Art. 3. 1. Het Hof bestaat uit vijftien 
leden, van wie geen twee onderdanen van 
denzelfden Staat mogen zijn. 

2. Een persoon, die met het oog op het 
lidmaatschap van het Hof als onderdaan van 
meer dan een Staat beschouwd zou kunnen 
worden, zal geacht worden een onderdaan te 
zijn van dien Staat, waarin hij zijn burger
lijke en politieke rechten pleegt uit te oefe
nen. 

Art. 4. 1. De leden van het Hof worden 
verkozen door de Algemeene Vergadering en 
door den Veiligheidsraad uit een lijst van 
personen, candidaat gesteld door de natiö
nale groepen van het Permanente Hof van 
Arbitrage, overeenkomstig de volgende be
palingen. 

2. Wat betreft de Leden van de Ver
eenigde Naties, die niet vertegenwoordigd 
zijn in het Permanente Hof van Arbitrage, 
zullen de candidaten gesteld worden door na
tionale groepen, welke te' dien einde door 
haar Regeeringen worden aangewezen op de
zelfde wijze als die voor de leden van het 
Permanente Hof van Arbitrage vastgesteld 
in artikel 44 van het Haagsche Verdrag van 
1907 betreffende de vreedzame beslechting 
van internationale geschillen. 

3. Bij gebreke van een bijzondere over
eenkomst zal de Algemeene Vergadering op 
aanbeveling van den Veiligheidsraad de 
voorwaarden regelen, waarop een Staat, die 
partij is bij dit Statuut, maar niet Lid van 
de Vereenigde Naties is, kan deelnemen aan 
de verkiezing van de leden van het Hof. 

Art. 5. 1. Minstens drie maanden voor 
den datum van de verkiezing richt de Secre
taris-Generaal van de Vereenigde Naties 
schriftelijk een uitnoodiging tot de leden van 
het Permanente Hof van Arbitrage, welke 
behooren tot de Staten, die partij zijn bij 
dit Statuut, en tot de leden van de nationale 
groepen, die overeenkomstig artikel 4, lid 2, 

zijn aangewezen, om binnen een bepaalden 
termijn in nationale groepen over te ga~n 
tot het cari.didaat stellen van personen m 
staat om de functie van lid van het Hof te 
vervullen. , 
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2. Geen groep mag meer dan vier perso
nen candidaat stellen, van wie ten hoogste 
twee van haar eigen nationaliteit mogen zijn. 
In geen geval mag het aantal der door een 
groep gestelde candidaten grooter zijn, dan 
tweemaal het aantal te vervullen zetels. 

Art. 6. Aan iedere nationale groep wordt 
aanbevolen, om, alvorens tot deze candidaat
stellingen over te gaan, advies in te winnen 
van het hoogste gerechtshof, de faculteiten , 
van rechtsgeleerdheid en inrichtingen, waar 
het recht wordt onderwezen, van de natio
nale academies, welke zijn gewijd aan de 
studie van het recht. 

Art. 7. 1. De Secretaris-Generaal stelt 
een lijst op in alphabetische volgorde van alle 
aldus aangewezen personen. Alleèn dezen 
zijn verkiesbaar, behoudens het geval, .be
doeld in artikel 12, lid 2. 

2. De Secretaris-Generaal brengt deze 
lijst ter kennis van de Algemeene Vergade
ring en van den Veiligheidsraad. 

Art. 8. De Algemeene Vergadering en de 
Veiligheidsraad gaan, onafhankelijk van el
kaar, over tot de verkiezing van de leden 
van het Hof. 

Art. 9. Bij iedere verkiezing, zullen de 
kiezers in het oog houden, niet alleen, dat de 
te verkiezen personen individueel aan de 
vereischte voorwaarden moeten voldoen, 
maar ook, dat in net Hof in zijn geheel de 
vertegenwoordiging van de hoofdvormen der· 
beschaving en van · de voornaamste rechts
stelsels van de wereld verzekerd moeten zijn. 

Art. 10. 1. Als verkozen worden be
schouwd die candidaten, die zoowel in de 
Algemeene .Vergadering als in den Veilig
heidsraad een volstrekte meerderheid van 
stemmen hebben verkregen. 

2. Elke stemming in den Veiligheids
raad, hetzij voor de verkiezing van rechters, 
hetzij voor aanwijzing van leden voor de 
commissie, bedoeld in artikel 12; zal gehou
den worden zonder eenig onderscheid tus
schen permanente en niet-permanente \leden 
van den Veiligheidsraad. 

3. Ingeval bij de tweevoudige stemming 
in de Algemeene Vergadering en den Veilig
heidsraad meer dan één onderdaan van den
zelfden Staat een volstrekte meerderheid 
verkrijgen, wordt alleen de oudste van deze 
personen geacht te zijn verkozen .. 

Art. :z::i:. Indien na de eerste verkiezings
zitting nog zetels onvervuld blijven, wordt op 
dezelfde wijze tot een tweede, en, indien 
noodig, tot een derde zitting overgegaan; 

Art. 12. 1. Indien na de derde verkie
zingszitting nog zetels onvervuld blijven, kan 
te allen tijde op verzoek, hetzij van de Alge
meene Vergadering, hetzij van den Veilig
heidsraad een bemiddelingscommissie van 
zes leden worden gevormd, waarvan drie 
leden door de Algemeene Vergadering en drie 
door den Veiligheidsraad worden benoemd, 
met het doel om met volstrekte meerderheid 
van stemmen voor elke nog opengebleven 
zetel een naam te kiezen ter voorlegging aan 
de Algemeene Vergadering en den Veilig
heidsraad, opdat deze ieder afzonderlijk dien 
zullen kunnen aanvaarden. 
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2. Op deze lijst kan krachtens eenstem
mig besluit van de bemiddelingscommissie 
ieder persoon geplaatst worden, die aan de 
vereischte voorwaarden voldoet, ook al is hij 
niet vermeld geweest op de candidatenlijst, 
bedoeld in artikel 7. 

3. Indien de bemiddelingscommissie over
tuigd is, dat zij er niet in zal kunnen slagen 
de verkiezing te verzekeren, voorzien cj.e 
reeds verkozen leden van het Hof in de be
zetting van de opengebleven zetels binnen 
een door den Veiligheidsraad vast te stellen 
termijn, waarbij zij een keuze moeten doen 
uit de candidaten, die hetzij in de Algemeene 
Vergadering, hetzij in den Veiligheidsraad 
stemmen hebben verkregen. 

· 4. Indien onder de rechters de stemmen 
staken, geeft de stem van den o~dste in ja
ren den doorslag. 

Art. 13. 1. De leden van het Hof worden 
verkozen voor negen jaren en zijn herkies
baar, met dien verstande echter, dat de 
ambtstermijnen van vijf van de rechters ver
kozen bij de eerste verkiezing zullen afloopen 
na drie jaar en die van vijf andere rechters 
na zes jaar. 

2. De rechters, wier amótstennijn zal af
loopen na de bovenvermelde beginperioden 
van drie en zes jaar, worden bij loting aange_ 
wezen door den Secretaás-Generaal terstond 
na voltooiing van de eerste verkiezing. 

3. De leden van het Hof blijven in func
tie tot hun vervanging. Ook na hun vervan
ging doen zij de behanàeling van zaken waar
mede zij begonnen zijn, nog af. 

4., In geval van aftreden van een lid van 
het Hof moet het bericht van aftreden ge
richt worden tot den Voorzitter van het Hof 
om te worden overgelegd aan den Secretaris
Generaal. Door laatstgenoemde kennisgeving 
valt de zetel open. 

Art. 14. Vacatures worden vervuld vol
gens de methode, gevolgd bij de eerste ver
kiezing, onder· voorbehoud van de volgende 
bepaling: binnen een maand na het ontstaan 
der vacature, gaat de Secretaris-Generaal 
over tot de in artikel 5 voorgeschreven uit
noodiging en de datum voor de ve:rkiezing zal 
vastgesteld worden door den Veiligheidsraad. 

Art. 15. Een lid 'lan het Hof, dat verko
zen is ter vervanging van een lid wiens 
ambtstennijn niet afgeloopen is, blijft in 
functie voor ,de rest van den ambtstermij,n 
van zijn voorganger. 

Art. 16. 1. Geen lid van het Hof mag 
eenige politieke of administratieve functie 
vervullen of eenige betrekking bekleeden, die 
het karakter draagt van een beroep. 

2. In geval van twijfel besli-st het Hof. 
Art. 1 7. 1. Geen lid van het Hof mag in 

eenige zaak de functie van agent, raadsman 
of advocaat vervullen. 

2. Geen lid mag deelnemen aan de be
rechting van eenige zaak, waarin hij vroeger 
is opgetreden als agent, raadsman of advo
caat vari een van beide partijen, als lid van 
een nationaal of internationaal gerechtshof, 
als lid van een commissie van onderzoek of 
in eenige andere functie . 

3. In geval van twijfel beslist het Hof. 
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Art. 18. 1. Geen lid van het Hof kan 
van zijn functie ontheven worden, t enzij het 
naar het eenstemmig oordeel van de andere 
leden heeft ,opgehouden aan de vereischte 
voorwaarden te voldoen. 

2. De Secretaris-Generaal wordt hiervan 
officieel door den Griffier in kennis gesteld. 

.1 . Deze kennisgeving heeft ten gevolge, 
dat de zetel openvalt. 
· Art. 19. De leden van het Hof genieten 
in de uitoefening van hun functie de diplo
matieke voorrechten en immuniteiten. 

Art. 20. Ieder lid van het Hof moet, al
vorens in functie te treden, in openbare zit
ting de plechtige verklaring afleggen, dat hij 
zijn taak zal uitoefenen in volkomen on
partijdigheid en geheel overeenkomstig zijn -
geweten. 

Art. 21. 1. Het Hof kiest voor den tijd 
van drie jaren zijn Voorzitter en zijn Vice
Voorzitter; zij zijn herkiesbaar. 

2. Het Hof benoemt zijn Griffier en kan 
voorzien in de aanwijzing van verder noodige 
ambtenaren. 

Art. 22. r. De zetel van het Hof is ge
vestigd te 's-Gravenhage. Dit belet echter 
het Hof niet om elders zitting te houden en 
zijn functies elders uit te oefenen, zoo dik
wijls als het Hof dit wenschelijk acht. 

2. De Voorzitter en de Griffier houden 
hun verblijf in de plaats, waar het Hof ~s 
gevestigd. 

Art. 23. r. Het Hof blijft voortdurend 
in zitting, behalve gedurende de gerechte
lijke vacanties, waarvan de tijdstippen en de 
duur vastgesteld worden door het Hof. 

2. De leden van het Hof hebben recht op 
periodiek verlof, waarvan de tijdstippen en 
de duur vastgesteld worden door het Hof, 
met inachtneming van den afstand tusschen 
's-Gravenhage en de woonplaats van den be
trokken recht;er. 

.1 . De leden van het Hof zijn gehouden, 
behalve in geval van verlof of verhindering 
wegens ziekte of om andere ernstige den 
Voorzittet' behoorlijk verklaarde redenen 
steeds ter beschikking van het Hof te staan. 

Art. 24. 1. Indien om e~n bijzondere re
den een van de leden van het Hof meent niet 
te moeten deelnemen aan de berechting van 
eert bepaalde zaak, deelt hij · dit aan den 
Voorzitter mede. ' 

2. Indien de Voorzitter meent, dat een 
van de leden van het Hof om een bijzondere 
reden in een bepaalde zaak niet moet zitting 
nemen, geeft hij dit lid hiervan kennis. 

.3. Indien in een dergelijk geval meenings_ 
verschil bestaat tusschen het lid van het Hof 
en den Voorzitter, beslist het Hof. 

Art. 2s. r. Behoudens wanneer uitdruk
kelijk in het Statuut het tegendeel is bepaald 
oefent het Hof zijn bevoegdheden uit in vol
tallige zitting. 

2. Mits het aantal rechters, die beschik
baar zijn om het Hof te vormen, niet daalt 
beneden elf, kan het reglement van het Hof 
bepalen, dat naar omstandigheden en om de 
beurt één of meer rechters van hun verplich
ting zitting te nemen kunnen worden ont
heven. 
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3. Een quorum van negen is voldoende 
om het Hof te vormen. 

Art. 26. 1. Het Hof mag van tijd tot tijd 
één of meer kamers vormen, samengesteld uit 
drie of meer rechters, al naar gelang het zelf 
bepaalt, om zich bezig te houden met bij
zondere groepen van zaken, b.v. arbeidszaken 
en zaken betreffende verkeer en doorvoer. 

2. Het Hof mag te allen tijde een kamer 
vormen om zich bezig te houden met een 
bijzondere zaak. Het aantal rechters; die zulk 
een kamer vormen, wordt bepaald door het 
Hof met goedvinden van de partijen. 

3. Zaken zullen behandeld en beslist wor
den in de in dit artikel bedoelde kamers, in
dien de partijen dat verzoeken. 

Art. 27. Een vonnis door ·een der in de 
artikelen 26 en 2g bedoelde kamers gewezen 
wordt beschouwd als door het Hof gewezen. 

Art. 28. De kamers, bedoeld in de arti
kelen 26 en 2g, kunnen met toestemming van 
de partijen in een andere plaats dan te 
's-Gravenhage zitting houden en haar func
ties uitoefenen. 

Art. 2g. Ten einde een spoedige behande_ 
ling van zaken te bevorderen, stelt het Hof 
ieder taar een kamer van vijf rechters in, die 
op verzoek van partijen in kort geding recht 
mag spreken. Bovendien zullen twee rechters 
aangewezen worden ter vervanging van rech
ters, die verhinderd mochten zijn zitting te 
nemen. 

Art. 30. r. Het Hof stelt een reglement 
vast voor de uitoefening van zijn functies. 
Met name regelt het de procedure. 

2. Het reglement van het Hof mag voor
zien in de benoeming van bijzitters om met 
het Hof of een van zijn kamers zitting te 
nemen zonder stemrecht. 

Art'. 3 r. r. De rechters van de nationali-. 
teit .van iede1 der partijen behouden het 
recht zitting te nemen in cle zaak, die voor 
het Hof wordt gebracht. 

2. Indien onder de rechters, die zullen 
zitting nemen een rechter is van de natlonali_ 
teit van één der piu-tijen, mag elke andere 
partij een persoon te harer keuze aanwijzen 
om als rechter zitting te nemen. Deze moet 
bij voorkeur genomen worden uit de perso
nen, die overeenkomstig de artikelen 4 en 5 
candidaat zijn gesteld. 

.,. Als onder de rechters, die zullen zit
ting nemen, geen enkele rechter is van de 
nationaliteit van de partijen, mag elk harer 
overgaan tot de verkiezing van een -rechter 
op de wijze als aangegeven in lid 2 van dit 
artikel. , 

4. De bepalingen van dit artikel zijn toe
passelijk op het geval der ~rtikelen 26 en 29. 

In dergelijke gevallen zal de Voorzitter één, 
of zoo noodig twee leden van het Hof, die de 
Kamer vormen, verzoeken hun plaats af te 
staan aan de leden van het Hof van de na
tionaliteit van de betrokken partijen en bij 
gebreke ·van dezen of in geval van verhinde
ring aan de in het bijzonder door de partijen 
gekozen rechters. 

5. Wanneer verschillende partijen een 
zaak geq,eenschappelijk hebben voorge
bracht, gelden zij voor de toepassing van de 
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voorafgaande bepalingen slechts als één en
kele. In geval van twijfel beslist het Hof. 

6. De rechters, gekozen overeenkomstig 
lid 2, :i en 4 van dit a•rtikel, moeten voldoen 
aan de voorwaarden, voorgeschreven in de 
artikelen 2, 17, lid 2, 20 en 24 van dit Sta
tuut. Zij nemen deel ;i.an de beslissing op 
voet van volkomen gelijkheid met hun ambt
genooten. 

Art. 32. 1. Elk lid van het Hof ontvangt 
een jaarlijksche bezoldiging. 

2. De Voorzitter ontvangt een bijzondere 
jaarlijksche toelage. 

3. De Vice-Voorzitter ontvangt een bij
zondere toelage voor elken dag, dat hij de 
functie van Voorzitter waarneemt. 

4. De rechters, gekozen met toepassing 
van artikel .11, niet leden van het Hof, ont
vangen een vergoeding voor iederen dag, dat 
zij hun werkzaamheden uitoefenen. 

.5. Deze bezoldigingen, toelagen en ver
goeding worden vas_tgesteld door de Alge
meene Vergadering. Zij kunnen niet worden 
verminderd gedurende den ambtstijd. 

6. De bezoldiging van den Griffier wordt 
vastgesteld door de Algemeene Vergadering 
op voorstel van het Hof. 

7. Een door de Algemeene Vergadering 
aangenomen regeling stelt de voorwaarden 
vast, waarop pensioenen worden toegekend 
aan leden van het Hof en aan den Griffier, 
evenals de voorwaarden, waarop de leden 
van het Hof en de Griffier terugbetaling van 
hun reiskosten ontvangen. 

8. De bovenbedoelde bezoldigingen, toe
lagen en vergoeding zijn vrijgestefëi van alle 
belastingen. / 

Art . . B- De kosten van het Hof worden 
gedragen door de Vereenigde Naties op de 
wijze als de Algemeene Vergadering vast
stelt. 

HOOFDSTUK II. 

Bevoegdheid van het Hof. 

Art. 34. 1. Alleen Staten kunnen partij 
zijn in geschillen voor het Hof. 

2. Mits in overeenstemming met zijn 
reglement mag het Hof van officieele inter
nationale organisaties inlichtingen vragen 
van belang voor aanhangige zaken en zal het 
inlichtingen daaromtrent, welke dergelijke 
organisaties op eigen initiatief aanbieden, in 
ontvangst nemen. 

3. Telkens wanneer de uitlegging van de 
statuten van een officieele internationale or
ganisatie of van een internationale overeen
komst, onder haar auspiciën gesloten, in ge. 
schil is in een geding voo.r het Hof, moet de 
Griffier de betrokken officieele internatio
nale org.anisatie daarvan kennis geven en 
haar afsch,iften van alle processtukken doen 
toekomen. 

Art .. 15· 1. Het Hof is toegankelijk voor 
de Staten, die partij zijn bij dit Statuut. 

2. De voorwaarden, waarop het Hof toe
gankelijk is voor andere Staten, worden, on
verminderd de bijzondere bepalingen in van 
kracht zijnde verdragen, vastgesteld door den 
Veiligheidsraad, maar in geen geval mogen 
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door die voorwaarden de partijen in een on
gelijke positie voor het Hof komen. 

3. Wanneer een Staat, die niet Lid van 
de Vereenigde Naties is, in een zaak partij 
is, stelt het Hof vast, welk bedrag deze par
tij in de kosten van het Hof moet bijdragen. 
Deze bepaling is niet toepasselijk, indien 
zulk een Staat in de uitgaven van het Hof 
bijdraagt. 

Art. ;16. 1. De rechtsmacht van het Hof 
strekt zich uit over alle zaken, die de partijen 
daaraan onderwerpen, evenals over alle ge
vallen, die met name worden genoemd in het 
Handvest der Vereenigde Naties of in van 
kracht zijnde verdragen en overeenkomsten. 

2. D e Staten, die partij zijn bij dit Sta
tuut, .kunnen te allen tijde verklaren, dat zij 

ipso facto en zonder bijzondere overeenkomst, 
tegenover iederen anderen Staat, die dezelfde 
verplichting aanvaardt, de rechtsmacht van 
het Hof als verplicht aanvaarden voor alle 
rechtsgeschillen betrekking hebbende op: 

a. de uitlegging van een verdrag; 
b. ieder punt van internationaal recht; 
c. het bestaan van eerug feit, dat, wan

neer het werd vastgesteld, de séhending van 
een internationale verbintenis zou inhouden; 

d. den aard of den omvang van de ver-
goeding, verschuldigd voor de schending van 
een internationale verbintenis. 

3. De bovenbedoelde verklaring mag 
worden afgelegd onvoorwaardelijk of op 
voorwaarde van wederkeerigheid van de zijde 
van verscheidene of bepaalde Staten of voor 
een bepaalden termijn. 

4. Deze verklaringen moeten worden ne
dergelegd bij den Secretari,s-Generaal der 
Vereenigde Naties, die afschriften ervan zal 
doen toekomen aan de partijen bij het Sta
tuut en aan den Griffier van het Hof. 

.5. Verklaringen afgelegd krachtens arti
kel ;16 van het Statuut van h~t Permanente 
Hof van Internationale Justitie, die -nog van 
kracht zijn, zullen tusschen partijen van dit 
Statuut geacht worden aanvaardingen te zijn 
van de verplichte rechtsmacht van het In
ternationale Gerechtshof voor de periode, 
waarvoor zij nog moeten loopen en in over
eenstemming met de bewoordingen ervan. 

6. In geval van meeningsverschil over de 
vraag of het Hof bevoegd is beslist het Hof. 

Art. 37. Telkens wanneer een van kracht 
zijnd verdrag of overeenkomst een geschil 
verwijst naar een gerechtshof, in te stellen 
door den Volkenbond of naar het Perma
nente Hof van Internationale Justitie, zal 
het geschil voor zoover partijen bij dit Sta
tuut betreft, verwezen worden naar het In
ternationale Gerechtshof. 

Art. 38. 1. Het Hof, dat tot taak heeft 
de aan zijn oordeel onderworpen geschillen 
te beslissen, in overeenstemming met het in
ternationale recht, moet toepassen: 

a. internationale overeenkomsten, zoowel 
van algemeenen als van bijzonderen aard, 
welke regelen vaststellen, die uitdru'lckelijk 
door de bij het geschil betrokken Staten zijn 
erkend; 

b . internationale gewoonte als bewijs van 
een algemeene als recht aanvaarde praktijk; 
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c. de door de beschaafde volken erkende 
algemeene rechtsbeginselen; 

d. onder voorbehoud van de bepaling van 
artikel .~9, rechterlijke beslissingen en de 
leerstellingen van de meest bevoegde schrij
vers der verschillende volken als hulpmiddel 
ter bepaling van rechtsregelen·. 

2. . Dit voorschrift maakt geen inbreuk op 
de bevoegdheid van het Hof om, als de par
tijen hiermede instemmen, recht te spreken 

· ex aequo et bono. 
1 

HOOFDSTUK 111. 

Procedure. 

Art. 39. x. De officieele talen van het 
Hof zijn Fransch en Engelsch. Als de partijen 
beide verlangen, dat de geheele procedure 
zal plaats hebben in het Fransch, zal het 
vonnis in deze taal worden uitgesproken. Als 
partijen beide verlangen, dat de geheele pro
cedure zal plaats hebben in het Engelsch, zal 
het vonnis in deze taal worden uitgesproken. 

2. Bij gebreke van een overeenkomst, 
waarbij vastgesteld wordt, welke taal ge
bruikt zal worden, . mag elke partij bij de 

· pleidooien naar verkiezing een van deze 
beide talen gebruiken; het vonnis van het 
Hof zal zoowel in het Fransch als in het 
Engelsch worden uitgesproken. In dit geval 
zal het .,Hof tegelijkertijd aangeven, . welke 
van de twee teksten .als gezaghebbend , zal 
worden beschouwd. , 

3. Het Hof zal op verzoek van een partij 
het gebruik van een andere taal dan Fransch 
of Engelsch door die partij toestaan. 

Art. 40. x. Zaken worden naar gelang 
van omstandigheden voor het Hof gebracht 
hetzij in den vorm van een kennisgeving van 
het compromis, hetzij in dien van een request 
gericht tot den Griffier. In beide gevallen 
moeten het onderwerp van het geschil en de 
partijen worden aangegeven. 
, 2. De Griffier brengt het verzoek onmid

dellijk ter kennis van alle betrokkenen. 
3. Hij stelt door tusschenkomst van den 

Secretaris-Generaal ook de Leden der Ver
eenigde Naties ermede in kennis, evenals alle 
andere Staten, die voor het Hof in rechte 
mogen verschijnen. 

Art. 4x. x. Het Hof heeft de bevoegd
heid om, indien het van oordeel is, dat de 
omstandigheden dit vereischen, aan te geven, 
welke voorloopige maatregelen tot bewaring 
van de rechten van ieder der partijen geno
men moeten worden. 

2. In afwachting van het' eindvonnis 
wordt de aanwijzing van deze maatregelen 
onmiddellijk ter kennis gebracht van de par
tijen en van den Veiligheidsraad. 

Art. 42. x. De partijen worden vertegen-
wo9rdigd door agenten. f 

;i. Zij kunnen zich voor het Hof doen bij
staan door raadslieden of advocaten. 

3. De agenten, raadslieden en advocaten 
der partijen voor het Hof genieten de voor
rechten en immuniteiten, noodig voor de on
afhankelijke uitoefening van hun functies. 

Art. 43. x. De procedure bestaat uit 
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twee gedeelten: de schriftelijke en de mon
delinge. 

2. De schriftelijke procedure omvat het 
overleggen aan het Hof en aan de tegenpartij 
van memoriën, coiitra-memoriën en even
tueel replieken, evenals van alle bewijsstuk-
ken ter ondersteuning. ~ 

3. De overlegging geschiedt door tus
schenkomst van den Griffier in de volgorde 
en binnen de termijnen:, door het Hof be
paald. 

4. Ieder stuk, dat door een der partijen 
wordt overgelegd, moet in gewaarmerkt af
schrift ter kennis van de andere partij wor
den gebracht. 

5. De mondelinge procedure bestaat in 
het hoeren door het Hof van getuigen, des
kundigen ,agenten, raadslieden en advocaten. 

Art. '44. x. Voor het döen van eenige be
teekening aàn andere personen dan de ver
tegenwoordigers, raadslieden en ad~ocaten 
richt het Hof zich rechtstreeks tot de Regee
ring van den Staat op wiens grondgebied de 
beteekening effect moet sorteeren. 

2 . Di:zelfde regel geldt, wanneer men ter 
plaatse bewijsmiddelen wil vaststellen. 

Art. 4.5. · De debatten worden geleid door 
den Voorzitter en bij ontstentenis van dezen 
door den Vice-Voorzitter; in geval van ver
hindering van beiden door den oudste van 
de aanwezige rechters. 

Art. 46. De zitting is openbaar, tenzij het 
Hof anders beslist of tenzij beide partijen 
vragen, dat geen publiek zal worden tÖege
laten. 

Art. 47. x. Van iedere zitting wordt een 
proces-verbaal opgemaakt, geteekend door 
den Griffier eri den VÖorzitter. 

2. Alleen dit proces-verbaal is authen
tiek. 

Art. 48. Het Hof geeft voorschriften voor 
de regeling van het proces, de vaststelling 
van de vormen waarin en de termijnen waar
binnen iedere partij haar slotconclusie moet 
nemen; het Hof neemt alle maatregelen noo
dig voor de bewijslevering. 

Art. 49. Het Hof is bevoegd, zelfs voor
dat eenig debat is begonnen, aan de verte
genwoordigers te vragen een of ander be
wijsstuk of inlichting te verschaffen. In ge
val dit geweigerd wordt, neemt het Hof hier
van akte. 

Art. 50. Te allen tijde is het Hof bevoegd 
een gerechtelijk of deskundig onderzoek op 
te dragen aan een of ander persoon, lichaam, 
bureau, commissie of orgaan naar zijn keuze. 

Art . .5x. In den loop van de debatten 
worden alle wenschelijk geoordeelde vragen 
gericht tot de getuigen en de deskundigen 
op de wijze, welke het Hof in het in artikel 
30 bedoelde reglement zal bepalen. 

Art. 52. Wanneer het Hof binnen de door 
hetzelve vastgestelde termijnen de bewijs
stukken en getuigenverklaringen in ont
vangst heeft genomen, kan het alle nieuwe 
getuigenverklaringen en documenten, die één 
der partijen zonder toestemming- van de an
dere aan het Hof zou willen voorleggen, ter 
zijde leggen. 

23 
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Art. 53. r. Wanneer een der partijen 
niet verschijnt of er zich van onthoudt zijn 
middelen te doen gelden, kan de andere partij 
het Hof verzoeken haar haar vordering toe 
te wijzen. 

2 . Het Hof moet, alvorens recht te doen, 
zich ervan verzekeren niet alleen, dat het 
bevoegd is ingevolge de bepalingen van de 
artikelen 36 en .'17, maar eveneens dat de 
vordering feitelijk en rechtens gegrond is. 

Art. 54. r. Wanneer de vertegenwoordL 
gers, raadslieden en advocaten onder toezicht 
van het Hof alle middelen, die zij nuttig ach
ten, hebben doen gelden, verklaart de Voor
zitter de debatten voor gesloten. 

2. Het Hof trekt zich daarna in de Raad
kamer terug om te beraadslagen. 

3. De beraadslagingen van het Hof zijn 
en blijven geheim. 

Art. 55. I. De beslissingen van het Hof 
worden genomen bij meerderheid van de aan.. 
wezige rechters. 

2. Wanneer de stemmen staken, geeft de 
stem van den Voorzitter of van den rechter, 
die in zijn plaats optreedt, den doorslag. 

Art. 56. I. Het vonnis is met redenen 
omkleed. , · 

2. Het vonnis vermeldt de namen van de 
rechters, die eraan hebben deelgenomen. 

Art. 57. Indien het vonnis in zijn geheel 
of gedeeltelijk niet de eenstemmige meening 
van de rechters weergeeft, heeft iedere rech
ter het recht aan het vonnis een uiteenzetting 
van zijn individueele meening toe te voegen. 

Art. 58. Het v; mnis wordt geteekend door 
den Voorzitter en door den Griffier. Het 
wordt in openbare zitting voorgelezen, nadat 
de vertegenwoordigers behoorlijk hiervan 
zijn verwittigd. 

Art. 59. De beslissing van het Hof is 
slechts verbindend voor de in het geschil be
trokken partijen en voor de zaak, waarvoor 
de beslissing is gegeven. 

Art. 60. Het vonnis is beslissend en niet 
vatbaar voor beroep. In geval van meenings_ 
vetschil over de beteekenis en de draagwijdte 
van het vonnis, is het Hof bevoegd, op ver-· 
zoek van elk der partijen, een uitlegging van 
het vonnis te geven. 

Art. 6I. r. Herziening van het vonnis 
kan eventueel alleen aan het Hof worden ge
vraagd op grond van de ontdekking van een 
feit, dat een beslissenden invloed zou kunnen 
oefenen en dat, vóórdat het vonnis werd uit
gesproken, onbekend was aan het Hof en 
aan de partij die de herziening vraagt, zonder 
dat men deze partij van deze onbekendheid 
een verwijt kan maken. 

2. De herzieningsprocedure begint met 
een uitspraak van het Hqf, waarin uitdruk
kelijk het bestaan van hef nieuwe feit wordt 
yastgesteld, waarin wordt erkend, dat dit 
nieuwe feit van dien aard is, dat herziening 
mogelijk is en waarin op grond · hiervan de 
aanvrage ontvankelijk wordt verklaard. 

3. Het Hof kan de toelating van de her
zieningsprocedure afhankelijk stellen van de 
voorafgaande uitvoering van het vonnis. 

4. De aanvrage tot herziening zal moeten 
geschieden uiterlijk binnen den termijn van 
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zes maanden na de ontdekking van het nieu
we feit. 

5. Geen aanvrage tot herziening zal kun
nen worden gedaan na verloop van een ter
mijn van tien jaren na de dagteekening van 
het vonnis. 

Art. 62. r. Wanneer een Staat van oor
deel is, dat in een geschil een rechtsbelang 
voor hem betrokken is, kan hij tot het Hof 

; een verzoek richten om te mogen tusschen-
beide komen. · 

2 . Het Hof beslist over dit verzoek. 
Art. 63. I. Wanneer het betreft de in

terpretatie van een overeenkomst, waarin 
andere Staten dan de partijen in het geschil ' 
betrokken hebben deelgenomen, stelt de grif_ 
fie zonder verwijl deze Staten hiermede in 
kennis. 

2. Ieder van . hen heeft het recht in het 
proces tusschenbeide te komen, en indien hij 
van deze bevoegdheid gebruik maakt, is de 
in het vonnis gegeven uitlegging eveneens te 
zijnen opzichte verbindend. 

Art. 64. Tenzij het Hof anders beslist, 
draall'.t iedere partij haar eigen proceskosten. 

HOOFDSTUK IV. 

Advlezên. 

Art. 65. :r. Het Hof mag op verzoek van 
elk lichaam, dat in of overeenkomstig het 
Handvest der Vereenigde Naties daartoe ge
machtigd wordt, een advies geven over elke 
rechtsvraag. 

2 . Vragen, waarover advies van het Hof 
wordt verzocht, worden aan het Hof voor
gelegd in een sclµi.ftelijk request, dat in 
nauwkeurige bewoordingen de vraag moet 
omschrijven, waarover advies wordt inge
wonnen en dat vergezeld moet zijn van alle 
stukken, die kunnen dienen om de zaak te 
verduidelijken. 

Art. 66. I . De Griffier geeft onmiddel
lijk van het request, waarin advies wordt ge
vraagd, kennis aan alle Staten, die voor het 
Hof in rechte mogen verschijnen. 

2. Bovendien laat de Griffier aan elken 
Staat, die voor het Hof in rechte mag ver
schijnen en aan iedere internationale organi
satie, waarvan het Hof of, indien het Hof niet 
zit, de Voorzitter veronderstelt, dat zij in
lichtingen over de zaak zouden kunnen ver
schaffen, door middel van een bijzondere en 
rechtstreeksche mededeeling weten, dat het 
Hof bereid is schriftelijke uiteenzettingen in 
ontvangst te nemen binnen een door den 
Voorzitter vast te stellen termijn of monde
linge uiteenzettingen over de zaak aan te 
hooren in een te- dien einde te houden open
bare zitting. 

3. Mocht zulk een tot verschijning voor 
het Hof bevoegde Staat geen bijzondere me
dedeeling als in lid 2 van dit artikel bedoeld 
hebben ontvangen, dan kan hij den wensch 
uiten een schriftelijke uiteenzetting over te 
leggen of te worden ll'.ehoord; het Hof be~list. 

4. Aan Staten en organisaties, die schrif
telijke of mondelinge uiteenzettingen of 
beide hebben gegeven, wordt toegestaan op
merkingen te maken over de uiteenzettingen . 
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van andere Staten of organisaties in den 
vorm, in de mate en binnen de termijnen in 
ieder bijzonder geval vastgesteld door het 
Hof, of indien het Hof niet zit, door den 
Voorzitter. Te dien einde deelt de Griffier te 
rechter tijd de schriftelijke uiteenzettingen 
mede aan de Staten 'en organisaties, die zelf 
zoodanige uiteenzettingen hebben ingediend. 

Art. 67. Het Hof spreekt zijn adviezen 
uit in een openbare zitting, na daarvan aan
kondiging te hebben gedaan aan den Secre
taris-Generaal en aan de vertegenwoordigers 
van de onmiddellijk erbij betrokken Leden 
der Vereenigde Naties, andere Staten en in

. ternationale organisaties. 
Art. 68. Bij de uitoefening van zijn raad

gevende taak laat het Hof zich verder lei
den door de bepalingen van dit Statuut, die 
van toepassing zijn in zake geschillen, voor 
zoover het deze als toepasselijk erkent. 

• 
HOOFDSTUK V. 

Wijzigingen. 
Art. 69. Wijzigingen in dit Statuut wor

den tot stand gebracht door dezelfde proce
dure als in het Handvest der Vereenigde Na
ties is bepaald voor wijzigingen in dat Hand
vest, evenwel onder voorbehoud van de be
palingèn, die de Algemeene Vergadering op 
aanbeveling van den Veiligheidsraad mocht 
vaststellen, betreffende de deelneming van 
Staten, die partij zijn bij dit Statuut, maar 
niet Lid der Vereenigde Naties zijn. 

Art. 70. Het Hof is bevoegd zoodanige 
wijzigingen van dit Statuut als het noodig 
mocht ach\en, door middel van schriftelijke 
mededeelingen aan den Secretaris-Generaal 
ter overweging voor te stellen overeen-• 
komstig het bij artikel 69 bepaalde. 

S'l.'ATEN DIE TE SAN FRANCISCO HET 
HANDVEST HEBBEN ONDERTEEKEND 

Argentinië, Australië, België, Bolivia, Bra
zilië, Britsch-Indië, Canada, Chili, China, 
Columbia, Costa Rica, Cuba, Denemarken, 
Dominicaansche Republiek, Ecuador, Egyp
te, Ethiopië, Frankrijk, Griekenland, Guate
mala, Haïti, Honduras, Irak, Iran, Libanon, 
Liberia, Luxemburg, Mexico, Nederland, Ni_ 
caragua, Nieuw- Zeeland, Noorwegen, Oa
kr'aïne, Panama, Paraguay, Peru, Philippij
nen, Salvador, Saoedi Arabië, Sowjet-Unie, 
Syrië, Tsjechoslowakij e, Turkije, Uruguay, 
Venezuela, Vereenigd Koninkrijk van Groot
Britannië en Noord-Ierland, Vereenigde Sta
ten van Amerika, Wit-Rusland, Zuid-Afrika, 
Zuidslavië. 
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ZI December I945· BESLUIT, houdende 
vaststelling van het Reglement van den 
Buitenlandschen Dienst. 

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

Buitenlandsche Zaken van den 4den Juli 
x945, Directie van den Buitenlandschen 
Dienst No. 407x K.A.; 
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Overwegende, dat het wenschelijk is ge
bleken over te gaan tot de reorganisatie van 
den diplomatieken dienst, den consulairen 
dienst en de tolkendiensten, hetgeen ,nood
zakelijk maakt de vaststelling vl\n een regle
ment houdende een regeling van den gehee
len buitenlandschen dienst van het Konink
rijk der Nederlanden; 

Gelet op dfl artikelen 58 en 65 der Grond
wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
• 2 October x945, No. x5); 

Gezien ·het nader rapport van Onzen Mi
nister voornoemd van 26 November x945 , 
Directie van den Buitenlandschen Dienst, 
No. 22229; 

Hebben· goedgevonden en verstaan: 
va~t te stellen het volgende: 

REGLEMENT VAN DEN BUITEN· 
LANDSCHEN DIENST. 

HOOFDSTUK I. 

Van den buitenlandschen dienst. 

Art, r. Tot de taak van den buitenland
schen dienst behoort: 

a. het Koninkrijk in den vreemde te ver
tegenwoordigen, 

b. de buitenlandsche betrekkingen van 
het Koninkrijk in den vreemde te onderhou-
den, · 
. c. in den vreem9e de belangen van het 
Koninkrijk en van Onze onderdanen: te be
hartigen en te beschermen, 

d. inli_chtingen omtrent het buitenland te 
verzamelen en te verstrekken, welke voor 
Onze Regeering en voor Onze onderdanen 
van belang kunnen zijn, 

e. buiten het grondgebied van het Ko
ninkrijk de gerechtelijke, buitengerechtelijke 
en administratieve handelingen en werk
zaamheden te verrichten, welke krachtens 
internationale overeenkomsten en de wetten 
en voorschriften van het Koninkrijk aan di
plomatieke en consulàire ambtenaren zijn 
opgedragen of waartoe deze bevoegd zijn 
verklaard, 

f . het verrichten van alle andere door of 
vanwege Ons op te dragen werkzaamheden, 

een en ander met inachtneming van het 
volkenrecht, in het bijzonder de voor het 
Koninkrijk of deszelfs samenstellende deelen 
bindende internationale verdragen en andere 
overeenkomsten, de buitenlandsche wetten 
en gebruiken. 

Art. 2. r. Tot het personeel van dè'h 
buitenlandschen dienst behooren: 

a. de ambtenaren van den buitenland
schen dienst, 

b. de ambtenaren van den buitenland
schen dienst in bijzonderen dienst, de tijde
lij ke ambtenaren van den buitenlandschen 
diepst en de ambtenaren van den buiten
landschen dienst op arbeidscontract, hieron
der te noemen ambtenaren in bijzonderen 
dienst, tijdelijke ambtenaren en ambtenaren 
op arbeidscontract, 

c. ,s:le honoraire consulaire ambtenaren, 
d. de ~dministratieve ambtenaren, 
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e. de administratieve en andere hulp
krachten, 
onderscheiden in dit reglement. 

2. Tot het personeel van den buitenland
schen dienst worden gerekend mede te be
hooren : 

a. de hoofden en leden Onzer bijzondere 
diplomatieke zendingen, voorzoover niet be
hoorende tot de ambtenaren in het vorige lid 
van dit artikel genoemd, voor den duur hun
ner zending, 

b. de militaire en burgerlijke ambtena
ren, die met bijzondere bestem,llling aan een 
diplomatieken of een consulairen post zijn 
toegevoegd, voor den duur hunner detachee
ring. 

3. Onder diplomatieke ambtenaren wor
den verstaan de in dit reglement bedoelde 
ambtenaren, die aan een Onzer diplomatieke 
zendingen of-anderszins een diplomatieke'be
trekking bekleeden, onder handelsdiploma
tieke ambtenaren diegene der diplomatieke 
ambtenaren, wier werkzaamheden uitslui
tend of in hoofdzaak op economisch terrein 
liggen, en onder consulaire ambtenaren de 
in dit reglement bedoelde ambtenaren, die 
aan een Onzer diplomatieke zendingen, con
sulaire zendingen, honoraire consulaire ver
tegenwoordigingen of anderszins een consu
laire betrekking bekleeden. 

Art. 3. x. De buitenlandsche dienst om
' vat : 

a. bijzondere en vaste diplomatieke zen
dingen, 

b . consulaire zendingen en honoraire con
sulaire vertegenwoordigingen, 

c. tijdelijke diplomatieke of consulaire 
zendingen. 

2. De bijzondere diplomatieke z~ndingen 
worden onderscheiden in Ambassades in bij
zondere zending en Gezantschappen in bij
zondere zending, en worden door Ons afge
vaardigd, 

3. De vaste diplomatieke zendingen wor
den onderscheiden in Ambassades en Ge
zantschappen en door Ons afgevaardigd. Zij 
zijn gevestigd aan de diplomatieke posten, 
die door Ons worden ingesteld en opgeheven. 

4. De consulaire zendingen en de hono
raire consulaire vertegenwoordigingen wor
den onderscheiden in Consulaten-Generaal, , 
Consulaten en Vice-Consulaten. Zij zijn ge
vestigd aan de consulaire posten, die door 
Ons worden ingesteld en opgeheven. 

5. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan 
dpor Ons een tijdelijke diplomatieke of con
sulaire zending worden ingesteld. 

Art. 4" x. Naar mate een bijzondere di
plomatieke zending een Ambassade of een 
Gezantschap is, wordt aan het hoofd daar
van door Ons voor den duur der zending een 
Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassa
deur in bijzondere zending of een Buitenge
woon Gezant en Gevolmachtigd Minister in 
bijzondere zending benoemd. 

2. Indien aan Onze bijzondere diploma
tieke zendingen verdere leden door Ons wor
den toegevoegd, kan aan deze, voorzoover 
hiervoor aanleiding is, door Ons voor den 
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duur der zending een diplomatieke titel wor
den verleend. 

Art. 5. x. De hoofden Onzer vaste diplo
matieke zendingen worden door Ons uit de 
ambtenaren van den buitenlandschen dienst 
naar keuze benoemd, met inachtneming van 
het bepaalde in artikel 38 van dit reglement. 

2. Naarmate een vaste diplomatieke zen
ding een Ambassade of een Gezantschap is, 
wordt aan het hoofd daarvan door Ons een. 
Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassa
deur of een Buitengewoon Gezant en Gevol
machtigd Minister benoemd. 

3. Onze Buitengewone en Gevolmachtig
de Ambassadeurs en Onze Buitengewone Ge
zanten en Gevolmachtigde Ministers worden, 
waar noodig, -door Ons van geloofs_ en te
rugroepingsbrieven voorzien. 
, 4. Indien aan het hoofd van een Onzer 
Gezantschappen geen Buitengewoon Gezant 
en Gevolmachtigd Minister staat, kan door 
Onzen: Minister van Buitenlandsche Zaken 
een ambtenaar van den buitenlandschen 
dienst met lageren diplomatieken rang of 
titel worden aangewezen om als · hoofd van 
zending op te treden in de hoedanigheid van 
Zaakgelastigde. Waar noodig, wordt hij door 
Onzen Minister voornoemd van een inlei
dingsbrief voorzien. 

Art. 6. x. Indien aan het hoofd van een 
Onzer vaste diplomatieke zendingen geen 
Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassa
deur, Buitengewoon Gezant en Gevolm.ach
tigd Minister of Zaakgelastigde staat, kan 
door Onzen Minister van Buitenlandsche Za
ken een ambtenaar van den buitenlandschen 
dienst worden aangewezen om met de waar
neming van de zending te worden belast. 
Deze treedt in dat geval op als hoofd der 
zending in de hoedanigheid van Tijdelijk 

-zaakgelastigde. Indien hij nog geen diplo
matieken rang of titel heeft, wordt deze hem 
door Ons verleend met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 40 tweede en derde lid 
van dit reglement. 

2. Tenzij door Onzen Minister van Bui
tenlandsche Zaken anders wordt bepaald, 
wordt bij tijdeliJke afwezigheid, verhindering 
of ontstentenis van het hoofd van een Onzer 
vaste diplomatieke zendingen met de waar
neming der zending belast de ambtenaar van 
den buitenlandschen dienst met den hoog
sten diplomatieken fang of titel, die onder 
de bevelen van het hoofd der zending is 
werkzaam gesteld, dan wel een hiertoe tijde
lijk aan de zending werkzaam te stellen 
ambtenaar van den buitenlandschen dienst, 
wien, indien hij dezen nog niet heeft, dooj' 
Ons een diplomatieken rang of titel wordt 
verleend met inachtneming van het bepaalde 
in art. 40, tweede en derde lid van dit regle
ment. Deze treedt in dat geval op als tijde
lijk h0ofd der zen:ding in de hoedanigheid 
van Tijdelijk Zaakgelastigde. 

3. Bij gebreke van een ambtenaar van 
den buitenlandschen dienst, die in de hoe
danigheid van Tijdelijk Zaakgelastigde als 
hoofd of tijdelijk hoofd der zending kan op
treden, wordt op door Onzen Minister van -
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Buitenlandsche Zaken te regelen wijze voor_ 
zien in de waarneming van de zaken der zen-
ding. 

Art. 7. De hoofden der diplomatieke zen
dingen, welke geen Ambassade of Gezant
schap zijn, worden door Ons uit de ambte

/ naren van den buitenlandschen dienst naar 
keuze benoemd. 

Art. 8. r. De hoofden Onzer consulaire 
zendingen worden door Ons uit de ambtena
ren van dèn buitenlandschen dienst naar 
keuze benoemd, met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 39 van dit reglemept. 

2. Naarmate Onze consulaire zending een 
Consulaat-Generaal, een Consulaat of een 
Vice-Consulaat is, wordt aan het hoofd daar
van een Consul-Generaal, een Consul of een 
Vice-Consul benoemd. 

3. Indien voor een consulaire zending 
door Ons geen hoofd is benoemd, wordt de 
leiding of de waarneming van den post door 
Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken 
geregeld. 

4. Tenzij door Onzen Minister van Bui
tenlandsche Zaken anders wordt bepaald, 
wordt bij tijdelijke afwezigheid, verhinde
ring of ontstentenis van het hoofd van een 
consulaire zending, de ambtenaar van den 
buitenlandschen dienst met · den hoogsten 
consulairen rang of titel, die onder de be
velen van het hoofd van den post is werk
zaam gesteld, dan wel een hiertoe tijdelijk 
aan den post werkzaam te stellen ambtenaar 
van den buitenlandschen dienst, wien, indien 
hij dezen nog niet heeft, door Ons een con
sulaire rang of titel wordt verleend, belast 
met de waarneming van den post. Deze 
treedt in dat geval op als tijdelijk hoofd van 
den comulairen post. 

5. Bij gebreke van een ambtenaar van 
den buitenlandschen dienst, die als tijdelijk 
hoofd van den post kan optreden, wordt op 
door Onzen Minister van Buitenlandsche Za
ken te regelen wijze voorzien in de waarne
ming van de zaken van den consulairen post. 

Art. 9. r. De honoraire consulaire posten 
worden bezet door honoraire consulaire amb
tenaren, die als Consul-Generaal, Consul of 
Vice-Consul voor iederen post afzonderlijk 
door Ons worden benoemd, met inachtne
ming van het bepaalde in artikel 70 van dit 
reglement. 

2. Aan een honoraire consulaire verte
genwoordiging kunnen een of meerdere con
sulaire ambtenaren worden benoemd, in welk 
geval de hoogste in rang als hoofd van den 
post optreedt en de anderen aan hem onder
gesc,pikt zi in. 

3·. Bij tijdelijke afwezigheid, verhinde
ring of ontstentenis van het hoofd van een 
honoraire consulaire vertegenwoordiging 
wordt de hoogste in rang op hem volgende 
ondergeschikte consulaire ambtenaar, die aan 
den post verbonden is, belast met de waar
neming van den post. ,Deze treedt in dat ge
val op als waarnemend hoofd van den con
sulairen post. 

4. Indien een honoraire consulaire post 
onbezet is, alsmede bij tijdé'!ijke afwezigheid, 
verhindering of ontstentenis van den titularis 
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van een post, waar geen andere honoraire 
consulaire ambtenaren benoemd zijn, WO!dt 
op door Onzen Minister van Buitenlandsche 
Zaken te regelen wijze voorzien in de waar
neming van de zaken van den consulairen 
post. · 

Art. ro. r . Aan de diplomatieke en con
sulaire posten worden door Onzen Minister 
van Buitenlandsche Zaken de aan het hoofd 
van den post ondergeschikte ambtenaren van 
den buitenlandschen dienst en de administra
tieve ambtenaren werkzaam gesteld, die noo
dig zijn voor een go~e uitvoering van den 
dienst aan den post. 

2. Aan de diplomatieke èn consulaire pos
ten worden naar de eischen van den dienst 
de noodige administratieve en andere hulp
krachten door Onzen Minister van Buiten
landsche Zaken werkzaam gesteld of met 
machtiging van Onzen Minister voornoemd 
door het hoofd van den post in dienst ge
nomen. . 

3. "Aan de diplomatieke en consulaire 
posten kunnen in overleg met en met mede
werking van het hoofd van het betrokken 
Departement van Algemeen Bestuur door 
Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken 
militaire ambtenaren of niet reeds onder On
zen Minister van Buitenlandsche Zaken res
sorteerende burgerlijke ambtenaren worden 
toegevoegd. Indien deze ambtenaren in di
plomatieke, handelsdiplomatieke of consu
laire hoedanigheid aan den post verbonden 
worden, worden zij door Ons als zoodanig 
benoemd of wordt hun door Ons een persoon_ 
lijke diplomatieke, handelsdiplomatieke of 
consulaire titel verleend voor den duur hun
ner detacheering. 

4. De in de vorige leden van dit artikel 
bedoelde ambtenaren en hulpkrachten staan 
onder de bevelen van het hoofd, tijdelijk 
hoofd of waarnemend hoofd van den post 
voor den duur hunner werkzaamstelling, de
tacheering of dienstbetrekking aan den post. 

Art. n. ;r. De ambtenaren van den bui
tenlandschen dienst, alsmede de administra
tieve ambtenaren oefenen hun betrekking 
uit overeenkomstig de voorschriften en aan
wijzingen van Onzen Minister van Buiten
landsche Zaken. 

2. De militaire en burgerlijke ambtena
ren, bedoeld in artikel ro, lid 3, oefenen hun 
betrekking uit overeenkomstig de voorschrif
ten en aanwijzingen, welke hun worden ge
geven door of vanwege het hoofd van het 
Departement van Algemeen Bestuur, waar
toe zij behooren, behoudens bezwaar van 
Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken of 
van het hoofd van den diplomatieken of den 
consulairen post waaraan zij werkzaam zijn 
gesteld. 

Art. r 2. I. Het hoofd van een diploma
tieken of een consulairen post is verantwoor
delijk voor de inrichting van den post en 
vçor de goede v_errichting van den dienst aan 
den post. 

2. Onverminderd hetgeen in andere wet
telijke bepalingen is voorgeschreven, is het 
hoofd van een diplomatieken of een consu
lairen post persoonlijk verantwoordelijk voor 

'. 
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de rijkseigendommen, 
1
welke zich aan den 

post bevinden, alsmede voor de aan het Rijk 
toepehoorende of toekomende gelden, welke 
onder zijn beheer of berusting zijn. Bij tijde
lijke afwezigheid of ontstentenis van het 
hoofd van den post is het. tijdelijk of waar
nemend hoofd van den post hiervoor verant
woordelij,l<. 

Art. 13. 1. Het personeel van den bui
tenlandschen dienst -is verplicht tot geheim
houding van de zaken, waarvan het uit hoof
de van de bekleede betrekking kennis draagt 
en ten aanzien waanl\n het behoort in te 
zien, dat zij van vertrouwelijken of geheimen 
aard zijn. 

2. Zonder machtiging van Onzen Minis
ter van Buitenlandsche Zaken mogen geen 
stukken worden openbaar gemaakt, welke tot 
de archievqn der diplomatieke of consulaire 
posten behooren. 

3. Ambtenaren van den buitenlandschen 
dienst en de administratieve ambtenaren, 
alsmede de militaire en burgerlijke ambtena_ 
ren, die aan een diplomatieken of een con
sulairen post zijn toegevoegd, mogen zonder 
voorafgaande machtiging van Onzen Minis
ter van Buitenlandsche Zaken geen geschriL 
ten publiceeren, noch radio-uitzendingen ge
ven en pers_ of radio-gesprekken houden, 
tenzij zulks geschiedt ter uitoefening van hun 
betrekking en alsdan onder hun verantwoor
delijkheid met inachtneming van het bepaal
de in lid 1 en 2 van dit artikel. 

4. De in he.!, vorige lid van dit artikel be
doelde ambtenaren mogen geen handel drij
ven. Zonder machtiging van Onzen Minister 
van Buitenlandsche Zaken mogen zij geen 
beheerend vennoot, vertegenwoordiger of 
agent eener handelsvennootschap onder fir
ma noch bestuurder, commissaris, vertegen
woordiger of agent eener andere handelsven
nootschap zijn. 

Art. 14. 1. Het personeel van den bui
tenlandschen dienst mag geen consulaire be
trekking eener andere mogendheid aanvaar
den zonder Onze voorafgaande machtiging. 

2. Wanneer een lid van het personeel van 
den buitenlandschen dienst ophoudt een zoo
danige betrekkirig te bekleeden, wordt daar
van aan Onzen Minister van Buitenlandsche 
Zaken kennis gegeven. 

Art. xs. 1 . De consulaire ambtenaren 
worden door Ons van een commissie voorzien 
met het oog op de uitoefening van hun con
sulaire betrekking. 

2. Voor iederen consulairen post wordt 
door Ons het district vastgesteld, waarvoor 
de consulaire bevoegdheid geldt. 

3. In het district van een consulairen 
post kunnen zijn begrepen de districten van 
er onder ressorteerende consulaire posten van 
denzelfden of !ageren rang. 

Art. 16. 1. Consulaire districten, alsme
de landstreken, welke niet tot een consulair 
district behooren, kunnen door Onzen Minis
ter van Buitenlandsche Zaken worden sa
mengevoegd tot en vastgesteld als het res
sort van een diplomatieken of een consu
lairen post. 

2. Het hoofd van een zoodanig ressort 
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oefent het toezicht uit op de consulaire pos
ten in het ressort. Hij heeft te waken voor de 
behoorlijke ambtsvervulling van de consu
laire ambtenaren in het ressort, met wie hij 
zooveel mogelijk voeling houdt en w-ien hij 
leiding geeft. Hij kan hun de inlichtingen 
vragen of de werkzaamheden opdragen, wel
ke hij in het dienstbelang noodig acht. 

3. Het in het vorige lid van dit artikel 
bepaalde geldt eveneens voor de hoofden der 
diplomatieke posten, waarvoor geen ressort 
is vastgesteld, ten aanzien van de consulaire 
posten en de consulaire ambtenaren in hun 
ambtsgebied, alsmede voor de hoofden der 
consulaire districten, waarin districten van,. 
andere consulaire posten zijn begrepen, ten 
aanzien van de consulaire posten en de con
sulaire ambtenaren in het district. 

Art. 17. 1. Het ambtsgebied van het 
hoofd van een diplomatieken post omvat het 
grondgebied van het land of de landen, waar 
de zending wordt onderhouden. 

2. Indien voor een diplomatieken post 
overeenkpmstig het bepaalde in artikel 16, 
lid .:r, een ressort is vastgesteld, dat zich ver
der uitstrekt dan het in het vorige lid van dit 
artikel bedoelde ambtsgebied, wordt het res
sort als het ambtsgebied -van den post be
schouwd. ' 

3. Het hoofd van een diplomatieken post 
heeft het algemeen toezicht op de Neder
landsche ambtenaren en regeeringsinstellin
gen, die zich vast of tijdelijk in zijn ambts
gebied bevinden. 

Art. 18. 1. Nederlandsche onderdanen kun_ 
nen met Onze voorafgaande machtiging door 
de hoofden Onzer vaste diplomatieke zen
dingen in een honoraire hoedanigheid aan 
hun zending worden verbonden. Ons desbe
treffend besluit vermeldt de betrekkingwaar
in zij werkzaam worden gesteld. 

2. Zij doen slechts dienst onder de ver
antwoordelijkheid van het hoofd der zen
ding, door wien zij zijn aangesteld, en kun
nen steeds door hem worden ontslagen. Zij 
zijn geen Rijksambtenaren, worden niet van 
Rijkswege bezoldigd en zijn onbevoegd tot 
het .teekenen van uitgaande ambtelijke stuk
ken; 

3. Op hen is van toepassing het bepaalde 
in artikel 13 van dit reglement. 

Art. 19. 1. Nederlandsche onderdanen 
kunnen door Onzen Minister van Buiten
landsche Zaken of door het hoofd van een 
diplomatieken of een consulairen post met 
een koeriersopdracht worden belast. 

2. De uit hoofde van de koeriersopdracht 
verrichte reis geschiedt onder verantwoorde_ 
lijkheid van den opdrachtgever. 

HOOFDSTUK II. 

Van de ambtenaren van den buitenlands;hen 
dienst. 

Art. 20. 1 . De ambtenaren van den bui
tenlandschen dienst worden door Ons be
noemd, bevorderd, ter beschikking gesteld en 
ontslagen. 

2. Zij worden onderscheiden in Ambtena
' ren van den Buitenlandschen Dienst der 



eerste, tweede, derde, vierde of vijfde klasse 
en Aspirant-Ambtenaren van den Buiten
landschen Dienst. 

Art. 2I. I. De Ambtenaren van den Bui
tenlandschen Dienst der eerste klasse worden 
bij keuze benoemd uit de Ambtenaren van 
den Buitenlandschen Dienst der tweede 
klasse. 

2. De Ambtenaren van den Buitenland
schen Dienst der tweede klasse worden bij 

• keuze benoemd uit de Ambtenaren van den 
Buitenlandschen Dienst der derde klasse. 

3. Tot Ambtenaar van den Buitenland
schen Dienst der derde klasse kunnen wor
den benoemd Ambtenaren van den Buiten
landschen. Dienst der vierde klasse na in 
ieder opzicht voldoende dienstverrichting ge
durende ten minste vijf _jaren als zoodanig. 

4. Tot Ambtenaar van den Buitenland
schen Dienst der vierde klasse kunnen wor
den benoemd Ambtenaren van den Buiten
landschen Dienst der vijfde klasse na in ieder 
opzicht voldoende dienstverrichting gedu
rende ten minste vijf jaren als zoodanig. 

5. Tot Ambtenaar van den Buitenland
schen Dienst der vijfde klasse kunnen alleen 
worden benoemd Aspirant-Ambtenaren van 
den Buitenlandschen Dienst, die 

I O• gedurende ten minste twee iaren als 
zoodanig zijn werkzaam geweest en hebben 

"blijk gegeven van in ieder opzicht voldoen.de 
dienstverrichting, 

2°. voor een verdere loopbaan in den 
buitenlandschen dienst geschikt worden ge
oordeeld, en 

3. 0 • het examen, bedoeld in artikel :12 van1 

dit reglement, qiet gunstigen uitslag hebben 
afgelegd. 

6. De benoeming tot Aspirant-Ambtenaar 
van den Buitenlandschen Dienst geschiedt 
met inachtneming van het bepaalde in d~ ar
tikelen 27 tot en met 29 van dit reglement. 

7. Indien het belang van den dienst zulks 
eischt, kunnen tot Ambtenaar van den Bui
tenlandschen Dienst der eerste. tweede, der
de of vierde klasse bij uitzondering ook wor
den benoemd Nederlandsche onderdanen, die 
niet de lagere rangen hebben doorloopen. 

Art. 22. Telkens wanneer het belang van · 
den dienst zulks eischt, wordt de gelegenheid 
opengesteld als Aspirant-Ambtenaar in den 
buitenlandschen dienst te worden opgenomen 
voor Nederlandsche onderdanen, die 

I O
• den leeftijd, van 23 jaar hebben be

reikt, 
2 °. lichamelijk geschikt zijn voor dienst

verrichting in vreemde landen, met inbegrip 
van die gelegen tusschen de keerkringen, 

3 °. een getuigschrift van een Nederland
sche universiteit of economische hoogeschool, 
dan wel een ander getuigschrift waarmedt. 
door Onzen Minister van Buitenlandsche Za
ken wordt genoegen genomen, kunnen over
leggen, waaruit blijkt, dat zij bekend zijn met 

a. de beginselen der staathuishoudkunde, 
b. de hoofdzaken van het Nederlandsch 

burgerlijk, handels-, staats- en strafrecht, 
c. de hoofdzaken van het volkenrecht en 

van het internationaal privaatrecht en 
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4 °. overeenkomstig het bepaalde in ar
tikel 28 van dit reglement geschikt en be
kwaam voor den buitenlandschen dienst zijn 
bevonden. 

Art. 23. I. Zij, die in aanmerking wen
schen te komen als Aspirant-Ambtenaar in 
den buitenlandschen dienst te worden opge
nomen, dienen zich bij gezegeld verzoek
schrift te wenden tot Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken. 

2. Bij dit verzoekschtift moeten worden 
overgelegd: 

I O
• een bewijsstuk waaruit het Neder

landsch onderdaanschap van den verzoeker 
blijkt; 

2 °. een uittreksel uit de geboorteakte van 
den verzoeker of een ander bewijsstuk waar
uit zijn leeftijd blijkt; 

3 °. een verklaring omtrent den gezond
heidstoestand van den verzoeker, afgegeven 
door een of meer door Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken aangewezen genees
kundigen en waaruit blijkt, dat de verzoeker 
lichamelijk geschikt wordt geacht voor 
dienstverrichting in vreemde landen, met in
begrip van die gelegen tusschen de keerkrin
gen; 

4 °. het getuigschrift of de getuigschrif
ten, bedoeld in het vorige artikel onder 3 ° ; 

5°. een korte levensbeschrijving van den 
verzoeker waarin in het bijzonder is vermeld 
zijn wetenschappelijke en - in voorkomend 
geval - ,.:ijn practische opleiding; 

!i 0
, zoo mogelijk andere diploma's of ge

tuigschriften dan die bedoe1d in het vorige 
artikel onder :-i O en verdere stukken welke tot 
aanbeveling van den verzoeker kunnen die
nen. 

Tevens dient bij de inzending van het ver
zoekschrift te worden medegedeeld, welke 
verplichtingen reeds vervuld of nog te ver
vullen zijn ten aanzien van militairen dienst. 

3. Op het verzoekschrift wordt door On
zen Minister van Buitenlandsche Zaken be
schikt of de verzoeker al dan niet wordt toe
gelaten tot het eerstvolgend onderzoek naar 
de geschiktheid en de bekwaamheid voor den 
buitenlandschen dienst bedoeld in artikel 28 

van dit reglement. Zoo noodig wordt door 
Onzen Minister vo<;>rnoemd hiertoe eerst het 
advies ingewonnen van de commissie, be
doeld in genoemd artikel. 

Art. 24. I. Zij, die den leeftijd van 2I 

jaar hebben bereikt, doch dien van 2 7 jaar 
nog niet hebben overschreden, en die in aan
merking wenschen te komen als Aspirant
Ambtenaar in den buitenlandschen dienst te 
worden opgenomen, maar aan wie de finan
cieele middelen ontbreken om zich te wijden 
aan de studiën ter verkrijging van het ge
tuigschrift of de getuigschriften, bedoeld in 
artikel 22 onder 3° kunnen gedurende ten 
hoogste drie jaren in het genot worden ge
steld van een studiebeurs ten bedrage van 
ten hoogste f 200 per maand. 

2. Ten einde voor deze studiebeurs in 
aanmerking komen, dienen zij zich tot Onzen 
Minister van Buitenlandsche Zaken te wen
den bij gezegeld verzoekschrift, waarbij moe-

,. 
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t en w~rden overgelegd de stukken, genoemd 
in artikel 23, lid 2, met uitzondering van die 
onder 4°. 

3. Op het verzoekschrift wordt door On
zen Minister van Buitenlandsche Zaken be
schikt, nadat door hem het advies is inge
wonnen van de commissie, bedoeld in artikel 
28 van dit reglement. In geval van gunstig 
advies zal deze commissie tevens adviseeren 
omtrent den duur van den toegestanen stu
dietijd en de aan den verzoeker te geven 
aanwijzingen ·voor zijn studie. 

4. Wegens aanhoudende ziels_ of li
chaamsziekten dan wel wegens wangedrag of 
plichtsverzuim - ter beoordeeling v;an On
zen Minister van Buitenlandsche Zaken -, 
kan de studiebeurs te allen tijde worden in
getrokken. 

5. Indien de persoon, die in het genot van 
een studiebeurs is gesteld, na afloop van den 
hem toegestanen studietijd zich niet heeft 
onderworpen aan het eerstvolgend onderzoek 
naar de geschi~theid en de bekwaamheid 
voor den buitenlandschen dienst, bedoeld in 
artikel 28 van dit reglement, dan wel in het 
geval, dat de studiebeurs wegens wangedrag 
of plichtsverzuim wordt ingetrokken, moeten 
de door hem genoten bedragen binnen een 
termijn van tien jaren worden terugbetaald, 
tenzij Onze Minister van Buitenlandsche Za
ken op grond van bijzondere omstandigheden 
aanleiding vindt anders te bepalen. 

Art. 25. I. Zij, die in aanmerking wen
schen te komen voor opneming in den bui
tenlandschen dienst ten einde meer in het 
Verre Oosten dienst te doen. kunnen met 
inachtneming van de behoeften van den 
dienst door Onzen Minister van Buitenland
sche Zaken worden aangewezen om voor 
dien dienst te worden opgeleid onder de 
voorwaarden, vermeld in de artikelen 26 en 
27 van dit reglement, mits zij:• 

x0 
• . niet ouder zijn dan 23 jaar, 

2 °. lichamelijk geschikt zijn voor dienst
verrichting in vreemde landen, met inbegrip 
van die gelegen tusschen de keerkringen, en 

3 °. met goeden uitslag een der examens 
hebben afgelegd ter verkrijging van een ge
•tuigschrift van bekwaamheid tot de studie 
aan een Universiteit of de Technische Hoo
geschool. 

2. Zij, die in aanmerking wenschen te ko
men voor de aanwijzing in het vorige lid van 
dit artikel bedoeld, dienen zich bij gezegeld 
verzoekschrift te wenden tot Onzen Minister 
van Buitenlandsche Zaken. 

3. Bij dit verzoekschrift moeten worden 
overgelegd: ' 

x0
• een bewijsstuk waaruit het Neder

land'sch onderdaanschap van den verzoeker 
blijkt; 

2°. een uittreksel uit de geboorte-akte 
van den verzoeker of een ander bewijsstuk 
waaruit zijn leeftijd blijkt; 

3°. een verklaring omtrent den gezond
heidstoestand van den verzoeker, afgegeven 
door een of meer door Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken aangewezen genees
kundigen en waaruit blijkt, dat de verzoeker 
lichamelijk geschikt wordt geacht voor 
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dienstverrichting in vreemde landen, met in
begrip van die gelegen tusschen de keer
kringen; 

4 °. het getuigschrift, bedoeld in lid x v,an 
dit artikel onder 3 °; 

5 °. een korte levensbeschrijving van den 
verzoeker waarin in het bijzonder is vermeld 
zijn tot dusver gevolgde opleiding; 

6°. zoo mogelijk andere diploma's of ge
tuigschriften dan het getuigschrift bedoeld 
onder 4 ° en verdere stukken welke tot aan
beveling van den verzoeker kunnen dienen. 

Tevens dient bij de inzending van het ver
zoekschrift te worden medegedeeld, ;welke 
verplichtingen· reeds vervuld of nog te ver
vullen zijn ten aanzien van militairen dienst. 

4. Op het verzoekschrift wordt door On
.zen Minister van Buitenlandsche Zaken be
schikt, nadat door hem het advies is inge
wonnen van de commissie, bedoeld in artikel 
28 van dit reglement. In geval van gunstig 
advies zal deze commissie tevens adviseeren 
omtrent den duur van den toegestanen stu
dietijd en de aan den verzoeker te geven 
aanwijzingen voor zijn studiën. 

Art. 26. I. Zij, die ingevolge het be
paalde in artikel 25 van dit' reglement zijn 
aangewezen, bekwamen zich overeenkomstig 
de hun door Onzen Minister van Buitenland
sche Zaken gegeven aanwijzingen in de Chi
neesche dan wel in de J apansche taal onder 
leiding van den hoogleeraar in die taal aan 
een Nederlandsche universiteit of aan een 
andere inrichting van hooger onderwijs bin-
nen het Koninkrijk. . 

2. Zij leggen zich tevens toe op de studie 
van de geschiedenis en de land~ en volke~: 
kunde der volken en staten van Oost-Azie, 
alsmede op die van de beginselen der staatï 
huishoudkunde, de algemeene beginselen van 
het Nederlandsche burgerlijk, handels-, 
staats- en strafrecht en de hoof~aken va_n 
het volkenrecht en het internationaal pri
vaatrecht. 

3. Zij bekwamen zich ook in de Fransche 
en Engelsche talen. . . 

4. Gedurende hun aanwijzing genieten_ziJ 
een maandelijksche toelage van f 200. Indien 
door Onzen Minist_er van Buit~nlandsc~e 
Zaken voor hun studie een plaats m het bm
tenland wordt aangewezen, genieten _zij ge -
durende hun verblijf aldaar bovendien een 
toelage van f x50 per maand. Ter tegemo~'.
koming in de kosten, welke uit het onderwtJS 
in de rechtskundige vakken voor hen voort
vloeien kan hun door Onzen Minister van 
BuitenÎandsche Zaken bovendien nog een 
toelage worden toegekend, welke een jaar
lijksch bedrag van f 400 niet zal te boven 
gaan. 

5. Wegens aanhoudende ziels- of li
chaamsziekten dan wel wegens wangedrag of 
plichtsverzuim - ter beoordeeling van On
zen Minister van Buitenlandsche Zaken -, 
kan de aanwijzing te allen tijde worden in
getrokken. 

Art. 27. I. Indien zij, die ingevolge het 
bepaalde in artikel 25 van dit reglemeI).t 
voot opleiding zijn aangewezen, binnen een 
termijn van dl!Îe jaren na hun aanwijzing 
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1 °. ten genoege van Onzen M inister van 
Buitenlandsche Zaken hébben aangetoond, 
dat zij voldoende kennis v an de Chineesche 
dan wel van de J apansche taal bezitten, en 

2 °. zich met gunstigen uitslag hebben 
onderworpen aan het onderzoek naar de ge
schiktheid en de bekwaamheid voor den bui
tenlandschen dienst bedoeld in artikel 28 
van dit reglement, worden zij benoemd tot 
Aspirant-Ambtenaar van den Buitenland
schen Dienst. Na hun benoeming zullen zij 
worden werkzaam gesteld aan een diploma
tieken of een consulairen post in China of 
J apan ter voleindiging van hun studiën in, 
de Chineesche dan wel de Japansche taal 
naast de werkzaamheden, welke hun aan den 
post zullen worden opgedragen. Voor ieder 
jaar, waarmede hun dienstverrichting aan 
een zoodanigen post een termijn van twee 
jaren overschrijdt alvdrens hun het in artikel 
31, lid 1, bedoelde verlof -wordt verleend, 
wordt de t ermijn van vijf jaren, bedoeld in 
artikel 21, lid 4, voor hen met een jaar ver
minderd. 
• 2. Verlenging van den in het vorige Jid 
van dit artikel genoemden termijn van drie 
jaren met t en hoogste één jaar kan door On
zen Minister van Buitenlandsche Zaken op 
grond van welbewezel} ziekte of andere bui
tengewone omstandigheden - ter beoordee
ling van Onzen Minister voornoemd - wor
den toegestaan. 

3. De bedragen, genoten ingevolge het 
bepaalde in artikel 26, lid 4, moeten worden 
terugbetaald, indien om redenen, afhankelijk 
van eigen wil of toedoen van den betrok
kene, diens aanwij zing voor opleiding ver
v alt, dan wel indien hij na zij n benoeming 
overeenkomstig het bepaalde in lid I van dit 
artikel zijn bestemming niet volgt of binnen 
vijf jaren na zoodanige benoeming uit eigen 
beweging den buitenlandschen dienst verlaat 
of wel om andere redenen, afhankelijk van 
zijn eigen wil of toedoen, wordt ontslagen. 
Voor deze terugbetalinî moet worden borg 
gesteld. • 

Art. 28. 1. Het onderzoek naar de ge
schiktheid en de bekwaamheid voor den bui
tenlandschen dienst wordt, overeenkomstig 
een door Onzen Minister/ van Buitenlandsche 
Zaken goedgekeurd reglement, ingesteld door 
een door Ons te benoemen commissie van 
ten minste vijf leden. Aan de commissie 
wordt door Onzen Minister van Buitenland
sche Zaken, een ambtenaar, werkzaam aan 
het Departement van Buitenlandsche Zaken, 
als secretaris toegevoegd. 

2. De commissie stelt het onderzoek tel-· 
kenmale in, wanneer Onze Minister van Bui
tenlandsche Zaken haar dit verzoekt. 

3. Zij roept degenen, die door Onzen Mi
nister van Buitenlandsche Zaken tot het on
derzoek zijn toegelaten, schriftelijk op zich 
op een bepaalde plaats en datum aan het 
onderzoek te onderwerpen. 

4. Bij het onderzoek let de commissie in 
het bijzonder op de algemeene ontwikkeling, 
het genoten onderw~is, mogelijke praktische 
ervaring, de persoonlijke eigenschappen, het 
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verleden , het optreden en de omgangsvor
men v an degenen, die zich aan het onderzoek 
onderwerpen. 

5. D e commissie neemt, schriftelijk en 
mondeling, een vergelijkend examen af, 
waarbij moet worden blijk gegeven van: 

I. algemeene bekendheid met het Ko
ninkrijk, het wereldgebeuren en actueele po
litieke, economische, cultureele en sociale 
vraagstukken; 

II. vaardigheid om schriftelijk in goed Ne
derlandsch een zakelijke uiteenzetting of be
schrijving te leveren, alsmede om een stuk 
Nederlandsch proza behoorlijk te lezen en 
zich van het gelezene goed rekenschap te 
geven; , 

III. goede kennis van de Fransche en En
gelsche talen, vaardigheid zich daarvan mon
deling en schriftelijk te bedienen en een stuk 
Nederlandsch proza goed in beide talen t e 
vertalen , en bekendheid met de Duitsche 
taal. 

6. D e commissie is bevoegd hen, wier 
schriftelijk werk onvoldoende is, niet aan .het 
mondeling examen te onderwerpen. 

Art. 29. 1 . Binnen een maand na afloop 
van het onderzoek, bedoeld in het vorige ar
tikel, brengt de commissie aan Onzen Minis
ter van Buitenlandsche Zaken een verslag 
uit, waarin zij haar gemotiveerd oordeel uit
spreekt omtrent de persoonlijke geschiktheid 
van elk der candidaten voor een loopbaan in 
den b uitenlandschen dienst en mededeeling 
doet van haar bevindingen als resultaat van 
het dooJë haar afgenomen examen. Zij geeft in 
haar verslag de volgorde aan, waarin dege
nen, die zij geschikt en bekwaam oordeelt, 
naar haar meening voor plaatsing in aanmer
king zouden kunnen komen. 

2. .Binnen een maand na ontvangst van 
tikel, brengt de commissie aan Onzen Minis
ter van Buitenlandsche Zaken' degenen, die 
zich aan het onderzoek onderwerpen , in ken
nis v an zijn beslissing of zij al dan niet zul
len worden voorgedragen voor benoeming tot 
Aspirant-Ambtenaar van den Buitenland
schen Dienst. Onze Minister voornoemd is 
bevoegd bij deze beslissing voorwaarden t e 
stellen, waaraan de persoon, die zich aan 
het on derzoek onderwierp, moet voldoen al
vorens hij tot benoeming zal worden voorge
dragen. 

3. Op voorstel der commissie kan Onze 
M inister van Buitenlandsche Zaken bepalen, 
dát een persoon, die door de commissie alles
zins geschikt en bekwaam voor den buiten
landschen dienst werd geoordeeld, maar we
gens gebrek aan beschikbare plaatsen niet 
voor benoeming tot 'Aspirant-Ambtenaar kan 
worden voorgedragen, wordt vrijgesteld van 
een nieuw onderzoek naar zijn geschiktheid 
en bekwaamheid. 

4. E en zelfde persoon kan zich niet meer 
dan twee maal aan het onderzoek naar de 
geschiktheid en de bekwaamheid voor den 
buitenlandschen dienst onderwerpen. 

Art. 3 0. r. Na hun benoeming leggen de 
Aspirant-Ambtenaren van den Buitenland
schen D ienst, alvorens te worden werkzaam 
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gesteld, in handen van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken den volgenden eed of 
belofte af: 

"Ik zweer (beloof) trouw aan de Koningin 
en gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan 
de wetten des R ijks en dat ik mijn betrek
kingen in den buitenlandschen dienst en de 
mij daarin opgedragen werkzaamheden steeds 
in allen deele eerlijk en vlijtig zal vervullen 
overeenkomstig de voorschriften en aanwij
zingen mij gegeven of nog te geven, en dat 
ik de belangen van het Koninkrijk der Ne
derlanden met al mijn vermogen zal voor
staan en bevorderen. Zoo waarlijk helpe mij 
God Almachtig. (Dat beloof ik.)" 

2. Zij staan onder verband van dien eed 
of van die belofte gedurende hun verdere 
loopbaan in den buitenlandschen dienst. 

-Art. 3I . I. Aan de Aspirant-Ambtenaren 
van den Buitenlandschen Dienst, die gedu
rende .ten minste twee jaren als zoodanig 
zijn werkzaam geweest, blijk hebben gegeven 
van in ieder opzicht voldoende dienstver
richting en krachtens de met hen opgedane 
praktische ervaring voor een verdere loop
baan in den buitenlandschen dienst geschikt 
worden geoordeeld, kan door Onzen Minister 
van Buitenlandsche Zaken een verlof van ten 
hoogste vier maanden met behoud van hun 
bezoldiging worden verleend om zich voor 
te bereiden voor het examen voor benoem
baarheid tot Ambtenaar van den Buitenland
schen Dienst der vijfde klasse bedoeld in het 
volgende artikel van dit reglement. 

2. De Aspirant-Ambtenaren zijn ver
plicht Onzen Minister van Buitenlandsche 
Zaken alle inlichtingen betreffen.de hun voor
bereiding tot het examen te verstrekken en 
zich te gedragen naar de aanwijzingen, welke 
hun door of namens Onzen Minister voor
noemd worden gegeven in verband met hun 
voorbereiding tot het examen. 

3. Onze Minister van Buitenlandsche Za
ken beslist ten aanzien van de toelating van 
een Aspirant-Ambtenaar tot het examen. 

Art. 32. I. Het examen voor benoembaar
heid tot Ambtenaar van den Buitenlandschen 
Dienst der vijfde klasse wordt, overeenkom
stig een door Onzen Minister van Buiten
landsche Zaken goedgekeurd reglement, af
genomen door een door Ons te benoemen 
commissie van t en minste vijf leden. Aan de 
com.misSie wordt door Onze n Minister van 
Buitenlandsche Zaken een ambtenaar, werk
zaam aan het Departement van Buitenland
sche Zaken, als secretaris toegevoegd. 

2. De commissie neemt het examen af 
telkenmale, wanneer Onze Minister van Bui
t enlandsçhe Zaken haar dit verzoekt. 

3. Zij roept de Aspirant-Ambtena.1:en, die 
door Onzen Minister van Buitenlandsche 
Zaken tot het examen zijn toegelaten, op zich 
op een bepaalde plaats en datum aan het 
examen te .onderwerpen. 

4. Het examen wordt schriftelijk en mon
deling gehouden. en omvat : 

1. De Nederlandsche, Fransche en Engel
sche talen, waarin de Aspirant-Ambtenaar 
zich schriftelijk en mondeling vlot en juist 

' moet kunnen uitdrukken, waarvan mede 

' 
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moet worden blijk gegeven door de opstelling 
van een diplomatieke nota. Kennis van an
dere voor den dienst van belang zijnde talen 
(in het bij zonder Spaansch en Duitsch) 
strekt tot aanbeveling. · 

II. a . De groote handels- en verkeerswe
gen; 

b. de ontwikkeling en tegenwoordige toe
stand van handel, nijverheicj., landbouw, 
scheepvaart en luchtvaart, voornamelijk m et 
het oog op de belangen van het Koninkrijk; 

c. de algemeehe economische geschiede
nis sinds het midden der Igde eeuw; 

d. · eenige handels- en warenkennis; 
e . de inrichting van het N:ederlandsche 

tarief van invoerrechten en van de Neder
landsche handelsstatistiek; 

f. vraagstukken van handelspolitiek en 
van het internationale geldwezen. 

III. a . De politieke geschiedenis sinds het 
Congres van Weenen en meer in het bijzon
der die sinds IgI8 ; 

b . de strekking van de voornaamste N e
derlandsche verdragen en internationale 
overeenkomsten op politiek en economisch 
gebied. 

IV. a. De staatsinrichting van de over
zeesche gebiedsdeelen van het Koninkrijk; 

b. de staatsii;istellingen van de voornaam
ste landen. 

V. Het diplomatiek protocol. 
VI. Het consulaire recht, alsmede de be

voegdheden en verplichtingen van den con
sulairen ambtenaar. 

5. Voor Aspirant-Ambtenaren, die wer
den benoemd overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 27 van dit reglement, zal hetgeen 
van wat t en aanzien van de onder II, III en 
IV vermelde vakken wordt geëischt, zich be
palen tot meer in het bijzonder de kennis 
daarvan met betrekking tot Oost-Azië. 

6. Binnen één maand na afloop van het 
examen b rengt de commissie aan Onzen Mi
nister van Buitenlandsche Zaken een gemo
tiveerd verslag uit van haar bevindingen. Zij 
géeft daarbij de vol orde aan, waarin de As
pirant-ambtenaren , die het examen met gun
stigen uitslag aflegden, naar haar meening 
voor benoeming tot Ambtenaar van den Bui
tenlandschen Dienst der vijfde klasse in aan
merking zou'den kunnen komen. 

Art. 33. I . E en Aspirant-Ambtenaar v an 
den Buitenlandschen Dienst kan niet meer 
dan tweemaal tot het examen voor benoem
baarheid tot Ambtenaar van den Buiten
landschen Dienst der vijfde klasse worden 
toegelaten. 

2. Indien een Aspirant-Ambtenaar, na 
tweemaal tot het examen te zijn toegelaten, 
niét erin heeft kunnen slagen dit met gunstig 
gevolg af t e leggen, wordt hem ontslag ver
leend. 

3. Ontslag wordt een Aspirant-Ambte
naar eveneens verleend, indien hij n a drie
jarigen diensttijd a ls zoodanig niet tot het 
examen is toegelaten. In het geval van een 
Aspirant-Ambtenaar, die benoemd werd 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 7 
van dit reglement, wordt het ontslag ver
leend, indien hij na vijfjarigen diensttijd als 
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zoodanig niet tot het examen is toegelaten. 
Deze termijnen worden tot respectievelijk 
vijf en zeven jaren verlengd, indien toelating 
wegens ziekte of om redenen van dienstbe
lang niet heeft kunnen plaats hebben. 

Art. 34. I. Personen, die ·overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 2I, lid 7, van dit re
glement tot Ambtenaar van den Buitenland
schen Dienst der eerste, tweede, derde of 
vierde klasse worden benoemd, leggen na 
hun benoeming en alvorens hun betrekking 
te aanvaarden den eed of belofte af vermeld 
in artikel 30, lid I, van dit reglement en wel 
in handen van Onzen _Minister van Buiten
landsche Zaken, indien zij in Nederland ver
blijven, en anders schriftelijk. 

2. Zij staan onder verband van dien eed 
of van die belofte gedurende hun verdere 
loopbaan in den buitenlandschen dienst. 

Art. 35. I. De ambtenaren van den bui
tenlandschen dienst kunnen te allen tijde ter 
beschikking worden gesteld. 

a. Aan ambtenaren van den buitenland
schen dienst, die ter beschikking zijn gesteld, 
wordt ontslag verleend, indien binnen een 
termijn van drie jaren na den datum van hun 
terbeschikkingstelling geen herstel in actie
ven dienst heeft plaats gehad. 

3. Indien door opheffing van de terbe
schikkingstelling herstel in actieven dienst 
plaats heeft, worden de termijnen, genoemd 
in artikel 2I, lid 3 en 4, verlengd met ·den 
duur der terbeschikkingstelling. 

Art. 36. De ambtenaren van den buiten
landschen dienst kunnen in hun ambtsver
vulling c;loor Onzen Minister van Buitenland
sche Zaken worden geschorst. 

Art. 37. I. Aan de Ambtenaren van den 
Buitenlandschen Dienst der eerste klasse 
wordt ontslag verleend, wanneer zij den leef
tijd van 65 jaar hebben bereikt. 

2. Aan Ambtenaren van den Buitenland
schen Dienst der tweede, derde, vierde of 
vijfde klasse wordt ontslag verleend, wanneer 
zij den leeftijd van 60 jaar hebben bereikt. 

3. Indien redenen, ontleend aan het be
lang van den dienst, het wenschelijk maken 
het ontslag, bedoeld in de beide vorige leden 
van dit artikel, niet te verleenen, kunnen de 
betrokken ambtenaren van den buitenland
schen dienst door Ons gedurende den tijd van 
één jaar in hun betrekking worden gehand
haafd. Deze termijn kan door Ons van jaar 
tot jaar worden verlengd. 

4. Aan de Ambtenaren va?- den Bui_~en
landschen Dienst der derde, vierde of viJfdè 
klasse kan, indien naar het oordeel van On
zen Minister van Buitenlandsche Zaken het 
dienstbelang zich daartegen niet verzet, ont
slag worden verleend, wanneer zij den leef
tijd van 55 jaar hebben bereikt. 

Art. 38. I. De hoofden Onzer vaste diplo
matieke zendingen, die overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 5 van dit reglement te 
benoemen_ zijn uit de ambtenaren van den 
buitenlandschen dienst, zullen worden geko
zen indien het betreft een benoeming tot 
Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassa
deur uit de ambten,iren van den Buitenland
sche~ Dienst der eerste klasse en, indien het 
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betreft een benoeming tot Buitengewoon Ge_ 
zant en Gevolmachtigd Minister, uit de Amb
tenaren van den Buitenlandschen Dienst der 
tweede klasse. 

2. Tot hoofd van een Onzer Ambassades 
kan ook worden benoemd een Ambtenaar 
van den Buitenlandschen Dienst der tweede 
klasse, wien in dat geval door Ons de per
soonlijke titel van Buitengewoon en Gevol
machtigd Ambassadeur zal worden verleend 
voor den duur zijner werkzaamheid als zoo
danig. 

3. Tot hoofd van een Onzer Gezant
schappen kan ook worden benoemd een 
Ambtenaar van den Bûitenlandschen Dienst 
·der derde klasse, wien in dat geval door Ons 
de persoonlijke titel van Buitengewoon Ge
zant en Gevolmachtigd Minister zal worden 
verleend voor den duur zijner werkzaamheid 
als zoodanig. 

Art. 39. I. De hoofden Onzer consulaire 
zendingen, die overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 8 van dit reglement te benoemen 
zijn uit de ambtenaren van den buitenland
'schen dienst, zullen worden gekozen: 

indien het betreft een benoeming tot Con
sul-Generaal, uit de Ambtenaren van , den 
Buitenlandschen Dienst der derde .klasse of, 
bij wijze van uitzondering en in het geval, 
dat de aard der werkzaamheden aan de be
treffende consulaire zending daartoe aanlei

..ding geeft, uit de Ambtenaren van den Bui
tenlandschen Dienst der tweede klasse, 

tndien het betreft een benoeming tot Con
sul, uit de Ambtenaren van den Buitenland
schen Dienst der vierde klasse, en 

indien het betreft een benoeming tot Vice- . 
Consul, uit de Ambtenaren van den Buiten
landschen Dienst de.vijfde klasse. 

2. Tot hoofd van een consulaire zending, 
welke ·een Consulaat-Generaal is, kan ook 
worden benoemd een Ambtenaar van den 
Buitenlandschen Dienst der vierde klasse, 
wien in dat geval door Ons de persoonlijke 
titel van Consul-Generaal wordt verleend 
voor den duur zijner werkzaamheid als zoo-· 
danig. 

3. Tot hoofd van een consulairf zending, 
welke een Consulaat is, kan ook worden be
noemd een Ambtenaar van den Buitenland
schen Dienst der vijfde klasse, wien in dat 
geval door Ons de persoonlijke titel van Con
sul wordt verleend voor den duur zijner werk
zaamheid als zoodanig. 

Art. 40. I. De ambtenaren van den bu!
tenlandschen dienst, die niet overeenkomstig 
het bepaalde in de artikelen 38 en 39 van dit 
reglement tot hoofd van een vaste diploma
tieke of een consulaire zending zijn benoemd, 
worden door Onzen Minister van Buiten
landsche Zaken, tenzij zij ter beschikking zijn 
gesteld of ander verlof dan periodiek verlof 
genieten, 

a. belast met de waarneming van een 
vaste diplomatieke of een consulaire zending, 

b. werkzaam gesteld aan een diplomatie
ken of een consulairen post, 

c. werkzaam gesteld aan het Departement 
van Buitenlandsche Zaken, 
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d. belast met een bijzondere opdracht, 
dan wel 

e. tijdelijk ter beschikking gesteld , van · 
het hoofd van" een ander Departement van 
Algemeen Bestuur of van een tak van Over
heidsdienst in eenig gebiedsdeel van het Ko-
ninkrijk. ' 

2 . Zij worden door Ons benoemd of be
vorderd in een diplomatieken, handelsdiplo
matieken of consulairen rang, welke in over
eenstemming is met de door hen bekleede 
positie, de hun opgedragen werkzaamheden 
en de klasse van ambtenaren van den buiten
landschen dienst, waartoe zij behooren, het 
laatste met dien verstande, dat de Ambtena
ren van den Buitenlandschen Dienst der eer
ste klasse benoemd worden tot Buitenge
woon en· Gevolmachtigd Ambassadeur, die 
der tweede klasse tot Buitengewoon Gezant 
en Gevolmachtigd Minister, die der derde 
klasse tot Gevolmachtigd M inister, Gezant
schapsraad (Ambassaderaad) , Handelsraad 
of Consul-Generaal, die der vierde klasse tot 
Eersten Gezantschapssecretaris (Eersten 
Ambassadesecretaris), Eersten Handelsse
cretaris of Consul, die der vij fde klasse tot 
Tweeden Gezantschapssecretaris (Tweeden 
Arnbassadesecrttaris), Tweeden Handelsse
cretaris, Derden Gezantschapssecretaris 
(Derden Ambassadesecretaris) of Vice-Con
sul, en de Aspirant-Ambtenaren tot Gezant
schapsattaché (Ambassade-attaché) of Con-
sulaatsattaché. · 

3. Indien -redenen, ontleend aan het be
lang van den dienst, dit wenschelijk maken, 
kan door Ons aan een Ambtenaar van den 
Buitenlandschen Dienst der tweede, derde, 
vierde of vijfde klasse een persoonlijke diplo
matieke, handelsdiplomatieke of consulaire 
titel worden verleend, welke overeenkomstig 
het in het vorige lid van dit artikel gestelde 
verbonden is aan één klasse hooger dan die, 
waartoe zij behooren. 

4. Tot Ambassaderaad, Eersten, Twee
den of Derden Ambassadesecretaris of Am
bassade-attaché worden alleen de ambtena
ren van den buitenlandschen dienst benoemd, 
die zijn werkzaam gesteld aan een Onzer 
Ambassades. 

5. Tot Handelsraad, Eersten Handels
secretaris of Tweeden Handelssecretaris wor
den alleen de ambtenaren van den buiten
landschen dienst benoemd, die zijn werkzaam 
gesteld aa,n de Economische- of Handelsaf
deeling van een Onzer Ambassades of Ge
zantschappen, indien een zoodanige afdee
ling bestaat, of anderszins met bij uitstek 
economische werkzaamheden zijn belast. 

Art. 41 . x. De Aspirant-Ambtenaren van 
den Buitenlandschen Dienst genieten een 
vaste bezoldiging ten bedrage van f 2400 per 
jaar. 

2. De Ambtenaren van den Buitenland
schen Dienst der vijfde klasse genieten een 
aanvangsbezoldiging ten bedrage van f 3600 
per jaar. Deze bezoldiging wordt na elke 
twee jaren dienst met f 300 verhoogd, totdat 
een bedrag van f 4500 is bereikt. 

3. De Ambtenaren van den Buitenland-

364 

schen Dienst der vierde klasse genieten een 
aanvangsbezoldiging ten bedrage van f 4500 
per jaar. Deze bezoldiging wordt na elke 
twee jaren dienst met f 450 verhoogd, totdat 
een bedrag van f 6300 is bereikt. 

4. De Ambtenaren van den Buitenland
schen Dienst der derde klasse genieten een 
aanvangsbezoldiging ten bedrage van f 6000 
per jaar. Deze bezoldiging wordt na elke drie 
jaren dienst met f 600 verhoogd, totdat een 
bedrag van f 8400 is bereikt. 

5. De Ambtenaren van den Buitenland
schen Dienst der tweede klasse genieten een 
aanvangsbezoldiging ten bedrage van f 7200 
per jaar. Deze bezoldiging wordt na elke drie 
jaren dienst met f 900 verhoogd, tot dat een 
bedrag van f 9900 is bereikt. 

6. De Ambtenaren van den Buitenland
schen Dienst der eerste klasse genieten een 
aanvangsbezoldiging ten bedrage van f 10,800 
per jaar. Deze bezoldiging wordt na drie jaren 
dienst verhoogd tot een bedrag van f 12,000. 

7. Bij bevordering tot Ambtenaar van 
den Buitenlandschen Dienst der derde of der 
tweede klasse wordt ten minste de bezoldiging 
toegepast, welke laatstelijk in den !ageren 
rang werd genoten. Evenwel zullen de perio
dieke verhoogingen worden toegekend op 
grondslag van het bedrag der aanvangsbe
zoldiging, genoemd in lid 4 en 5 van .dit arti
kel. 

8. Het genot der bezoldiging gaat in met 
den dag, waar~p de benoeming ingaat. Indien 
in het besluit van benoeming geçn datum 
van ingang is vermeld, gaat de bezoldiging in 
met den dag, waarop het besluit is gedateerd. 

9. De toekenning van de periodieke ver
hoogingen geschiedt door Onzen Minister 
van Buitenlandsche Zaken. De voor perio
dieke verhoogingen gestelde tijdvakken van
gen aan op den eersten dag van de maand, 
waarin de benoeming ingaat. 

Art. 42. x. Voor Aspirant-Ambtenaren en 
voor Ambtenaren van den Buitenlandschen 
Dienst der vijfde of der vierde klasse, die 
hetzij vóór hun benoeming tot ambtenaar 
van den buitenlandschen dienst, hetzij na
dien voldoen aan de voorwaarde, vermeld in 
artikel 27, lid x, onder 1 ° , wordt het bedrag 
der bezoldiging, bepaald in artikel 41, lid 1, 
2 en 3, van dit reglement, verhoogd met f 600 
pe-r jaar. 

2. Aan Aspirant-Ambtenaren en aan 
Ambtenaren van den Buitenlandschen Dienst 
der vijfde of der vierde klasse, die hetzij vóór 

. hun benoeming tot ambtenaar van den bui
tenlandschen dienst, hetzij nadien ten genoe
ge van Onzen Minister van Buitenlandsche 
Zaken hebben aangetoond, dat zij een andere 
Oostersche taal dan Chineesch of Japansch, 
dan wel de Russische taal zoodanig beheer
schen, dat zij zich met vaardigheid van een 
zoodanige taal mondeling of schriftelijk kun
nen beçlienen, alsmede een stuk Nederlandsch 
proza goed in dezelve kunnen vertalen, kan 
door Onzen Minister van Buitenlandsche Za
ken een toelage ten bedrage van f 600 per 
jaar worden toegekend, zoolang zij werkzaam 
zijn aan een diplomatieken of een consulairen • 
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post waar hun kennis van bedoelde taal tot 
nut voor den dienst streli:t, of in een andere 
bètrekking waar dit het geval is. 

3. De· verhooging van bezoldiging, be
doeld in lid I van dit artikel, en de toelage, 
bedoeld in lid 2, kunnen niet cumulatief wor
den genoten. 

Art. 43. Bij terbeschikkingstelling kun
nen de ambtenaren van den buitenlandschen 
dienst, ter beoordeeling van Onzen Minister 
van Buitenlandsche Zaken, gedurende ten 
hoogste drie jaren in het genot blijven van 
hun bezoldiging, met dien verstande, dat het 
bedrag der bezoldiging voor het eerste jaar 
gelijk kan zijn aan de laatstgenoten bezoldi
ging, voor het tweede jaar niet meer kan be
dragen dan twee-derden der genoten bezoldi
ging en voor het derde jaar niet meer kan 
bedragen dan de helft der genoten bezoldi
ging. 

Art. 44. x. Zoolang de ambtenaren van 
den buitenlandschen dienst buitén Nederland 
zijn geplaatst, genieten zij ter tegemoetko
ming in de kosten, welke uit hun verblijf bui
ten Nederland en de vervulling van hun be
trekking voor hen en hun gezin voortvloeien, 
een verblijfsvergoeding. Bij de vaststelling 
van -het bedrag dezer verblijfsvergoeding 
wordt rekening gehouden met den aard der 
door hen bekleede betrekking, de ter plaatse 
geldende bijzondere omstandigheden en in 
het geval van ambtenaren, die niet aan het 
hoofd van een Onzer vaste diplomatieke of 
consulaire zendingen staan, met de omstan
digheid, of zij . al dan niet gehuwd zijn en al 

, dan niet minderjarige kinderen te hunnen 
laste hebben. 

2. De ambtenaren van den buitenland
schen dienst, die buiten Nederland een op
dracht vervullen, genieten eveneens een ver
blijfsvergoeding als bedoeld in het vorige lid 
van dit artikel. Bij de vaststelling van het 
bedrag dezer verblijfsvergoeding wordt reke
ning gehouden met den aard der opdracht, 
de bijzondere omstandigheden geldende ter 
plaatse of op de plaatsen, waar de opdracht 
moet worden ten uitvoer gelegd, en met de 
omstandigheid" of de ambtenaar al dan niet 
gehuwd is en al dan niet minderjarige kinde-

• ren te zijnen laste heeft. 
3. Zoolang de ambtenaren van den bui

tenlandschen dienst in Nederland zijn ge
plaatst, genieten zij een toelage. Bij de vast
stelling van het bedrag dezer toelage wordt 
rekening gehouden met den aard der door 
hen bekleede betrekking en met de omstan
digheid, of zij al dan niet gehuwd zijn en al 
dan niet minderjarige kinderen te hunnen 
laste hebben. 1 

4. De ver~lijfsvergoedingen, bedoeld in 
lid I en 2 van dit artikel, en de toelage, be
doeld in lid 3, worden door Onzen Minister 
van Buitenlandsche Zaken voor elk geval af
zonderlijk toegekend. Telkenmale als wijzi
ging van de omstandigheden en verhoudin
gen Onzen Minister van Buitenlandsche Za
ken daartoe aanleiding geeft, wordt het be
drag eener toegekende verblijfsvergoeding of 
toelage door hem opnieuw vastgesteld. 

Art. 45. I. De ambtenaren van den bui-

• 
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tenlandschen dienst, die aan het hoofd van 
een diplomatieken of een consulairen post 
staan, . genieten ter tegemoetkoming in de 
kosten van de representatieve verplichtingen, 
welke uit de vervulling van hun betrekking 
voortvloeien, een vergoeding van represen
tatiekosten, waarvan het bedrag voor elk ge
val afzonderlijk door Onzen Minister. van 
Buitenlandsche Zaken wordt vastgesteld. 

2. Aan de ambtenaren van den buiten
landschen dienst, die tijdelijk met de leiding 
of waarneming van een diplom!)tieken of een 
consulairen post zijn belast, kan door Onzen 
Minister van Buitenlandsche Zaken een ver
goeding van representatiekosten worden toe
gekend als voorzien in het vorige lid van dit 
artikel. Deze vergoeding zal, behalve in uit
zonderlijke gevallen, ten minste f 10 en ten 
hoogste f 20 per dag bedragen. 

3. Onze Minister van Buitenlandsche Za
ken is bevoegd rekening en verantwoording 
te vragen van de wijze, waarop de vergoe
dingen van representatiekosten zijn besteed. 

Art. 46. I. Aan de ambtenaren van den 
buitenlandschen dienst kan ter tegemoetko
ming in de kosten van hun uitrusting bij 
werkzaamstelling of vervulling van een op
dracht buiten Nederland een vergoeding van 
uitrustingskosten worden toegekend, waar
van het bedrag voor elk geval afzonderlijk 
door Onzen Minister van Buitenlandsche 
Zaken wordt vastgesteld, echter met dien 
verstande, dat deze vergoeding op geen hoo
ger bedrag dan f 4000 kan worden vastge
steld, indien de ambtenaar een gezin heeft, 
dat mede gaat of hem volgt, en op geen hoo
ger bedrag dan f 2 500, indien geen gezin me
degaat of volgt. 

2. De in het vorige lid van dit artikel be
doelde vergoeding zal steeds worden toege
kend aan de Aspirant-Ambtenaren van den 
Buitenlandschen Dienst, die overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 27, lid x, van dit re
glement, worden werkzaam gesteld aan een 
diplomatieken of een consulairen post in 
China of Japan. 

3. Aan de ambtenaren van den buiten
fandschen dienst, die aan het hoofd van een 
diplomatieken of een consulairen post wor
den gesteld, kan ter tegemoetkoming in de 
kosten van hun vestiging en inrichting een 
vergoeding van vestigingskosten worden toe
gekend, waarvan het bedrag door Onzen Mi
nister van Buitenlandsche Zaken voor elk ge
val afzonderlijk wordt vastgesteld, echter 
met dien verstande, dat deze vergoeding op 
geen hooger bedrag kan worden vastgesteld 
dan 
f 25,000 bij eerste vestiging als hoofd van een 
diplomatieken post, 

f 6000 bij volgende vestigingen als hoofd 
van een diplomatieken post, 

f 8000 bij eerste vestiging als hoofd van 
een consulairen post, 

f 4000 bij volgende vestigingen als hoofd 
van een consulairen post. 

4. De bedragen, genoten ingevolge het 
bepaalde in de vorige leden van dit artikel, 
moeten worden terugbetaald, indien de amb
tenaar van den buitenlandschen dienst bin-
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nen twee jaren!, nadat de vergoeding hem 
werd t9egekend, op zijn verzoek wordt ter 
beschikking gesteld of ontslagen. 

Art. 47. x. De vergoedingen en toelagen, 
voorzien in de artikelen 44 tot en met 46 van 
dit reglement, strekken ter bestrijding van 
beroepsonkosten en worden genoten cumu,
latief nevens de bezoldiging, bedoeld in ar-
tikel ·41. • 

2. De bezoldiging, bedoeld in artikel 41 
van dit reglement, de toelage, bedoeld in 
artikel 42, lid 2, en de vergoedingen, bedoeld 
in de artikelen 44 tot en met 46, worden den 
ambtenaar van den buitenlandschen dienst 
desgewenscht uitbetaald of ter beschikking 
gesteld in de muntsoort, waarin zij worden 
besteed. 

Art. 48. Bij overlijden van een ambtenaar 
van den buitenlandschen dienst, die buiten 
Nederland is geplaatst of een opdracht ver
vult, kan, ter beoordeeling van Onzen Mi
nister van Buitenlandsche Zaken, de ver
blijfsvergoeding of toelage, welke hij over
eenkomstig het bepaalde in artikel 44 van 
dit reglement genoot, gedurende een tijdvak 
van ten hoogste drie maanden worden door
betaald aan het gezin van den overledene. 

Art. 49. 1. De hoofden der diplomatieke 
en consulaire posten mogen zich niet van 
hun standplaats verwijderen zonder dat -
ten genoege van Onzen Minister van Buiten
landsche Zaken - in de leiding of waarne
ming van den post is voorzien. 

2. Zij behoeven voor de afwezigheid van 
hun standplaats binnen het land hunner ves
tiging voor den duur van meer dan een week 
de goedkeuring van Onzen Minister van Bui
tenlandsche Zaken. 

3. De ambtenaar van den buitenland
schen dienst, die werkzaam zijn onder de be
velen van het hoofd van een diplomatieken 
of een consulairen post, behoeven diens toe
stemming voor afwezigheid van hun stand
plaats binnen het land hunner vestiging. 

Art. 50. 1, De ambtenaren van den bui
tenlandschen dienst mogen hun ambtsgebied 
dan wel het land hunner vestiging niet ver
laten zonder dat hun te dien einde verlof is 
verleend, behoudens in geval van dienstrei
zen of indien onvoerziene dringende belan
gen van den dienst of van persoonlijken aard 
hun onverwijld vertrek noodzakelijk maken. 

2. Het verlof, bedoeld in het vorig lid van 
dit artikel, wordt door Onzen Minister. van 
Buitenlandsche Zaken verleend. Voor de 
verleening van de verloven der hopfden On
zer vaste diplomatieke zendingen behoeft 
Onze Minister voornoemd Onze machtiging. 

Art. 51. 1. Aan de ambtenaren van den 
buitenlandschen dienst kan op hun verzoek 
een jaarlijksch verlof van ten hoogste een 
maand worden verleend, welk verlof ook in 
gedeelten kan worden toegekend. 

2. Indien van dit verlof niet minder dan 
drie weken achtereen in Nederland worden 
doorgebracht, kan door Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken de duur van het ver
lof worden verlengd tot ten hoogste twee 
maanden voor de Ambtenaren van den Bui
tenlandschen Dienst der eerste of der tweede 
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klasse, alsmede voor de Ambtenaren der der
de klasse die aari het hoofd van een post 
staan, en tot ten hoogste zes weken voor de 
Ambtenaren van den BuitenlandschenDienst 
der derde klasse die niet aan het hoofd van 
een post staan, alsmede v9or de Ambtenaren 
der vierde of der vijfde klasse. 

3. In den duur van de verloven, bedoeld 
in de beide vorige leden van dit artikel, is 
inbegrepen de tijd voor de heen. en terugreis 
naar en van Nederland of naar en van de 
plaats, waar zij hun verlof elders doorbren
gen, tenzij door Onzen Minister van Buiten
landsche Zaken bij de verleening van het 
verlof om bijzondere redenen anders wordt 
bepaald. 

4. Indien een ambtenaar van den buiten
landschen dienst, die niet aan het hoofd van 
een diplomatieken of een consulairen post 
staat en wiens standplaats gelegen is buiten 
het gebied begrensd ten noorden door den 
para lel 60° N.B., ten oosten door den meri
diaan 20 O.L., ten zuiden door den parallel 
40° N.B. en ten: westen door den meridiaan 
10 ° W.L. ; in een jaar geen verlof genoten 
heeft, kunnen voor het door hem in het na
volgende jaar te genieten verlof de maxima, 
gesteld in lid I en 2 van dit artikel, met de 
helft worden vermeerderd en zal, indien het 
verlof voor ten minste de helft in Nederland 
wordt doorgebracht, de noodzakelijke duur 
van de heen. en terugreis naar en van Ne
derland, berekend volgens de kortste reis
route, niet in den duur van het verlof zijn 
inbegrepen. 

Art, 52. 1. Aan de ambtegaren van den 
buitenlandschen dienst, die gedurende vijf 
achtereenvolgende jaren geplaatst zijn ge
weest buiten het gebied begrensd ten noor
den door den parallel 63 ° N .B ., ten oosten 
door den meridiaan 40° Q.L., ten zuidendoor 
den parallel 30° N.B. en ten westen door den 
meridiaan 30° W.L. wordt, afgezien van de 
jaarlijksche verloven, bedoeld in artikel 54, 
lid 1, van dit reglement, een verlof verleend 
van vier maanden, waarvan ten minste de 
helft in Nederland moet worden doorge
bracht. 

2. Gedurende den tijd, welke ;in Neder
land wordt doorgebracht, staan de ambte
naren, aan wie het in het vorige lid van dit 
artikel bedoelde verlof is verleend, ter be
schikking van Onzen Minister van Buiten
landsche Zaken voor dienstzaken. 

3. Indien gedurende den tijd van de in dit 
artikel bedoelde verloven geen verblijfsver
goeding als bedoeld in artikel 44 van dit 
reglement wordt genoten, wordt den ambte
naar van den buitenlandschen dienst, aan 
wien het verlof is verleend, door Onzen Mi
nister van Buitenlandsche Zaken een toelage 
toegekend van ten hoogste f 2 5 per dag, in
dien hij geen gezin heeft, en van ten hoogste 
f 35 per dag, indien hij een gezin heeft. 

4. De noodzakelijke duur van de heen
en terugreis naar en van Nederland is niet 
in den duur van het verlof inbegrepen. 

5. Op het jaarlijksch verlof, bedoeld in 
artikel 51 van dit reglement, kan geen aan
spraak worden gemaakt in het jaar, waarin 

• 
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een verlof als in dit artikel bedoeld wordt 
genoten. 

Art. 53. Aan de ambtenaren van den 
buitenlandschen dienst, die wegens ziekte of 
om andere redenen onafhankelijk van hun 
eigen wil of toedoen niet in staat zijn hun 
dienst te verrichten, kan voor den duur van 
ten hoogste twee jaren onbe~aald verlof wor
den verleend met behoud van hun bezoldi
ging. 

Art. 54. Bij afwezigheid wegens verlof 
wordt de vergoeding van representatiekosten, 
bedoeld in artikel 45 van dit reglement, niet 
genoten. 

HOOFDSTUK III. 

Van de ambtenaren in bijzonderen dienst, de 
tijdelijke ambtenaren en de ambtenaren op 

arbeidscontract. 

Art. 55. r. Indien het belang van den 
,dienst zulks eischt, kan, bij wijze van uitzon
dering, door Ons aan een bepaalden diplo
matieken of consulairen post een Neder
landsch onderdaan of vreemde1ing worden 
benoemd als ambtenaar in bijzonderen dienst 
om met het oog op bijzondere geschiktheid 
voor de door hem te bekleeden betrekking, 
aan dien post als diplomatiek of consulair 
ambtenaar dienst te doen. 

2. De ambtenaren in bijzonderen dienst 
worden bij hun benoeming gelijk gesteld in 
positie met een Ambtenaar van den Buiten
landschen Dienst der derde, vierde of vijfde 
·klasse. 

3. Zij worden door Ons benoemd of be
vorderd in een diplomatieken, handelsdiplo
matieken of consulairen rang, welke in over
eenstemming is met hun positie en de door 
hen te verrichten werkzaamheden. 

Art. 56. I. De ambtenaren in bijzonderen 
dienst worden door Ons benoemd, bevorderd, 
ontslagen of ter beschikking gesteld. , 

2. Op hen is van toepassing het bepaalde 
in de artikelen 35 lid I en 2, 36, 37 lid 2, 3 
en 4, en 43 van dit reglement. 

Art. 57. Alvorens hun betrekking te aan
vaarden, leggen zij in handen van het hoofd 
van den post, aan welken lij verbonden zijn, 
den volgenden eed of belofte af: 

"Ik zweer (beloof), dat ik de mij in den 
buitenlandschen dienst opgedragen betrek
king in allen deele getrouwelijk, eerlijk en 
vlijtig, overeenkomstig de Nederlandsche 
wetten en de voorschriften, mij gegeven of 
nog te geven, zal vervullen en dat ik in alles 
naar mijn beste vermogen zal medewerken 
tot bevordering van de belangen van het 
Koninkrijk der Nederlanden. Zoo waarlijk 
helpe mij God Almachtig. (Dat beloof ik.)" 

Art. 58. r. De ambtenaren in bijzonderen 
dienst .genieten een bezoldiging gelijk aan 
die, bepaald in artikel 4x van dit reglement 
voor de ambtenaren van den buitenlandschen 
dienst der klasse, met wie zij in positié zijn 
gelijk gesteld. 

2. Naast de in het vorige lid van dit arti
kel bedoelde bezoldiging wordt hun door 
Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken 
een verblijfsvergoeding toegekend op den 
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voet van het bepaalde in artikel 44 van dit 
reglement. ~ 

Art. 59. Op de ambtenaren in bijzonde
den dienst is van toepassing het bepaalde in 
de artikelen 49 tot en met 53 in zake afwe
zigheid en verlof. 

Art. 60. x. Indien het belang van den 
dienst zich daartegen niet verzet, kan door 
Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken 
een onder hem werkzame burgerlijke Rijks
ambtenaar, niet behoorende tot den buiten
landschen dienst, aan een diplomatieken of 
een consulairen post worden werkzaam ge
steld om tijdelijk aan dien post als diploma
tiek of consulair ambtenaar dienst te doen. 

2. Het in lid x van dit artikel bepaalde 
geldt eveneens voor den Nederlandschen 
burgerlijken Rijksambtenaar of den Gouver
nementsambtenaar van een overzeesch ge
biedsdeel van het Koninkrijk, die door het 
hoofd van het Departement van Algemeen 
Bestuur of van het Departement van het ge
biedsdeel, onder wien hij ressorteert, met 
instemming van Onzen Minister van Buiten
landsche Zaken tijdelijk te diens beschikking 
wordt gesteld om aan een diplomatieken of 
een consulairen post te worden werkzaam 
gesteld. 

3. De in lid I en 2 van dit artikel be
doelde ambtenaren worden als tijdelijke amb
tenaren van den buitenlandschen dienst be
schouwd. Zij worden bij hun werkzaamstel
ling gelijk gesteld in positie met een ambte
naar van den Buitenlandschen Dienst der 
derde, vierde of vijfde klasse. 

4. Zij worden door Ons benoemd of be
vorderd in een diplomatieken, handelsdiplo
matieken of consulairen rang, welke in over
eenstemming is met hun positie en de door 
hen te verrichten werkzaamheden. 

Art. fü. r. De tijdelijke ambtenaren be
houden de rechtspositie, welke zij uit hoofde 
van hun dienstverband tevoren innamen. 

2 . •Hun bezoldiging blijft geregeld onder 
de voorwaarden, welke krachtens hun dienst
verband gelden. 

3. Naast de in het vorige lid van dit ar
tikel bedoelde bezoldiging wordt hun door 
Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken 
een verblijfsvergoeding toegekend op den 
voet van het bepaalde in ·artikel 44 van dit 
reglement. 

Art. 62. Alvorens hun betrekking iri den 
buitenlandschen dienst te aanvaarden, leggen 
de tijdelijke ambtenaren in handen van het 
hoofd van den post, aan welken zij verbonden 
zijn, den eed of belofte af, vermeld in artikel 
57 van dit reglement. 

Art. 63. Op de tijdelijke ambtenaren is 
van toepassing het bepaalde in de artikelen : 
35 en 36 van dit reglement in zake terbe
schikkingstelling en schorsing, alsmede het 
bepaalde in de artikelen 49 tot en met 53 in 
zake afwezigheid en verlof. 

Art. 64. r. Ter voorziening in de perso
neelsbehoeften van den dienst kunnen Ne
derlandsche onderdanen of vreemdelingen 
op burgerlijk arbeidscontract worden in 
dienst genomen om aan een bepaalden diplo
matieken of consulairen post . dan wel in al-
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g em eenen dienst als diplomatiek of consulair 
ambtenaar dienst te doen. 

2. Indien de ambtenaar op arbei<;iscon
tract wordt in dienst genomen om uitsluitend 
aan een bepaalden post dienst te doen, wordt 
het arbeidscontract met hem. afgesloten door 
het hoofd van den post als werkgever. Indien 
hij wo,rdt in dienst genomen voor algemeenen 
dienst, wordt het arbeidscontract met hem 
afgesloten door of namens Onzen Minister 
van Buitenlandsche Zaken als werkgever. 

3. De ambtenaren op arbeidscontract, be_ 
doeld in lid I van dit artikel, worden bij hun 
indienstneming gelijk gesteld in positie met 
een Ambtenaar van den Buitenlandschen 
Dienst der derde, vierde of vijfde klasse. 

Art. 65. I. Hun belooning wordt in het 
arbeidscontract bepaald in overeenstemming 
met de bezoldiging, welke in artikel 4I van 
dit reglement is bepaald voor de ambtenaren 
van den buitenlandschen dienst, met wie zij 
in positie zijn gelijk gesteld. 

2 . Naast de in het vorige lid van dit arti
kel bedoelde belooning genieten zij een ver
blijfsvergoeding, waarvan het bedrag wordt 
bepaald op den voet van het bepaalde in: 
artikel 44 van dit reglement. 

3. In de arbeidsovereenkomst verbindt 
de ambtenaar op arbeidscontract zich de 
werkzaamheden, welke hem zullen worden 
-0pgedragen, naar zijn beste vermogen te ver
ric~ten en zich daarbij- te gedragen naar de 
voorschriften, welke hem door of namens 
zijn werkgever zijn of zullen worden gegeven. 

4. De arbeidsovereenkomsten worden 
aangegaan voor onbepaalden tijd, tenzij an
ders wordt overeengekomen. Zij eindigen 
-door opzegging met een opzeggingstermijn 
van zes maanden, tenzij een andere termijn 
wordt overeengekomen, en zonder opzegging 
-0p den dag, waarop de werknemer mocht ko
_men te overlijden, zoomede in al de gevallen, 
waarin een dringende reden aanwezig is als 
bedoeld in de artikelen I639p en I639q van 
het Nederlandsch Burgerlijk Wetboek. 

Art 66. Aan de ambtenaren op arbeids
.contract, bedoeld, in artikel 64 van dit regle
ment, wordt door Ons een diplomatieke, han
-delsdiplomatieke of consulaire titel verleend, 
welke in overeenstemming is met hun positie 
en de door hen te verrichten werkzaamheden. 

Art. 67. Alvorens hun betrekking in den 
buitenlandschen dienst te aanvaarden, leggen 
de ambtenaren op arbeidscontract in handen 
van het hoofd van den post, aan welken zij 
verbonden zijn, den eed of belofte af, ver
meld in artikel 57 van dit reglement. 

Art. 68. Op de ambtenaren op arbeids-
• ,contract, bedoeld in artikel 64 van dit regie-
• -ment, is van toepassing het bepaalde in arti

kel 36 van dit reglement inzake schorsing, 
alsmede het bepaalde in de artikelen 49 tot 
en met 53 inzake afwezigheid en verlof. 

Art. 69. Aan de ambtenaren in bijzonde
ren dienst, bedoeld in artikel 55 van dit 
reglement, de tijdelijke ambtenaren, bedoeld 
in artikel 60, en de ambtenaren op arbeids
contract, bedoeld in artikel 64, kan ter tege
moetkoming in de kosten van hun uitrusting 
wegens werkzaamstelling aan een diploma-
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tieken of een consulairen post door Onzen 
Minister van Buitenlandsche Zaken een ver
goeding van uitrustingskosten worden toege
kend, indien daartoe aanleiding is. In dat 
geval wordt het bedrag der vergoeding voor 
elk geval afzonderlijk vastgesteld, echter 
met dien verstande, dat de vergoeding op 
geen hooger bedrag dan f 4000 kan worden 
vast-gesteld, indien de ambtenaar een gezin 
heeft, dat medegaat of hem volgt, en op -geen 
hooger bedrag dan f 2500, indien geen gezin 
medegaat of volgt, 

HOOFDSTUK IV. 

Van de honoraire consulaire ambtenaren. 

Art. 70. Voor éen benoeming tot honorair 
consulair ambtenaar genieten Nederlandsche 
onderdanen, d ie een voldoend zelfstandige 
positie hebben en ook in ander opzicht ge
schikt kunnen worden geacht om als consulair 
vertegenwoordiger van het Koninkrijk op te 
treden, de voorkeur boven vreemdelingen. • 

Art. 7I. I . De honoraire consulaire a m b 
tenaren worden door Ons benoemd en ont 
slagen. 

2. Zij kunnen door Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken in hun ambtsvervul
ling worden geschorst. 

Art. 72. Aan de honoraire consulaire 
ambtenaren worden ter zake van hun aan
stelling en commissie geen kosten in rekèning 
gebracht. ' 

Art. 73. Alvorens hun betrekking als ho
norair consulair ambtenaar te aanvaarden, 
leggen de honoraire consulaire ambtena ren 
schriftelijk den volgenden eed of belofte a f: 

,,Ik zweer (beloof), dat ik de mij als hono
rair consulair ambtenaar van het Koninkrij k 
der Nederlanden opgedragen betrekking in 
allen deele getrouwelijk, eerlijk en vlijtig, 
overeenkomstig de Nederlandsche wetten en 
de voorschriften, mij gegeven of nog t e ge
ven, zal vervullen en dat ik in alles naar mijn 
beste vermogen zal medewerken tot bevor
dering van de belangen van het Koninkrijk 
der Nederlanden. Zoo waarlijk helpe mij God 
Almachtig. (D at beloof ik.)" 

Art. 74. I. De benoeming der honoraire 
consulaire ambtenaren geschiedt buiten be
zwaar van 's Lands schatkist Zij ontvangen 
geen geldelijke belooning ten laste van 
's Lands schatkist voor hun diensten. Zij be
houden echter de door hen, krachtens de be
staande of nog uit te vaardigen voorschriften, 
geïnde kanselarijrechten en andere baten, 
echter met dien verstande, dfit door Onzen 
Minister van Buitenlandsche Zaken kan wor
den bepaald, dat zulks tot een door hem vast 
te stellen bedrag zal geschieden. 

2. Door Onzen Minister van Buitenland
sche Zaken kan worden bepaald, dat aan 
honoraire consulaire ambtenaren ter tege- -
moetkoming in de onkosten, welke de ver
vulling van hun betrekking medebrengt, 
dienstuitgaven worden vergoed of een toe
lage wordt toegekend tot een in elk voorko
mend geval afzonderlijk vast te stellen be
drag. 

3. Door de zorgen van Onzen Minister 
K 2663 
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van Buitenlandsche Zaken worden ter be
schikking van de honoraire consulaire amb
tenaren gesteld vlag en wimpel, wapenbord 
en stempels. Deze blijven rijkseigendom. 

Art. 75. Aan de honoraire consulaire 
ambtenaren, die den leeftijd van 70 jaar be
reikt hebben, wordt ontslag verleend, tenzij 
redenen, ontleend aan het belang van den 
dienst, het wenschelijk maken dit ontslag 
voorshands achterwege te laten. 

HOOFDSTUK V. 

Van de admini'stratieve ambtenaren. 

Art. 76. 1. De administratieve ambtena
ren worden door Ons benoemd, bevorderd, 
ter beschikking gesteld en ontslagen. 

2. Zij worden onderscheiden in Directeu
ren der Kanselarij, Kanseliers der eerste 
klasse, Kanselier!; der tweede klasse en Kier -
ken ter Kanselarij . · 

Art. 77. x. Met inachtneming van de be
hoeften van den dienst kunnen tot Directeur 
der Kanselarij, Kanselier der eerste klasse of 
Kanselier der tweede klasse worden benoemd 
Nederlandsche onderdanen; die, ter beoor
deeling van Onzen Minister van Buitenland
sche Zaken, de geschiktheid en de bekwaam
heid bezitten met de dagehjksche leiding van 
de administratieve en comptabele werk
zaamheden ter kanselarij van een diploma
tieken of een consulairen post te worden be
last, en voorts voldoen aan de vereischten, 
vermeld in artikel 78 van dit reglement. 

2. Met inachtneming van de behoeften 
van den dienst kunnen tot Klerk ter Kanse
larij worden benoemd Nederlandsche onder
danen, die, ter beoordeeling van Onzen Mi
nister van Buitenlandsche Zaken, de ge
schiktheid. en de bekwaamheid bezitten ad
ministratieve en comptabele werkzaamheden 
ter kanselarij van een diplomatieken of een 
consulairen post te verrichten, en voorts vol
doen aan de vereischten vermeld in artikel 
78 van dit reglement. 

Art. 78. x. De directeuren der Kanselarij 
zullen worden benoemd bij keuze uit de 
Kanseliers der eerste klasse. Indien het be
lang van den dienst zulks eischt, kunnen tot 
Directeur der Kanselarij bij uitzondering ook 
worden benoemd N ederlandsche onderdanen, 
die geen administratief ambtenaar met den 
rang yan Kanselier der eerste klasse zijn, 
mits zij den leeftijd van •35 jaar hebben be
reikt en dien van 55 jaar. nog niet hebben 
overschreden. . 

2. Voor benoeming tot Kanselier der eer
ste klasse komen alleen in aanmerking zij, 
die den leeftijd van 30 jaar hebben bereikt 
en· dien van 55 jaar nog niet hebben over
schreden. 

3. Voor benoeming tot Kanselier der 
tweede klasse komen alleen in aanmerking 
zij, die den leeftijd van 25 jaar l\ebben be
reikt en dien van 55 jaar nog niet hebben 
overschreden. 

4. Voor benoeming tot Klerk ter Kanse
larij komen alleen in aanmerking zij, die den 
leeftijd· van 21 jaar hebben bereikt en dien 
van 55 jaar nog niet hebben overschreden. 
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5. Voor benoeming tot 'administratief 
ambtenaar wordt geëischt, dat ter beoÓrdee
ling van Onzen Minister van Buitenlandsche 
Zaken, beschikt wordt over: 

a. goede kennis van de Nedeilandsche 
taal en vaardigheid zich daarvan zoowel 
schriftelijk als mondeling te bedienen, 

b. goede kennis van hetzij de Fransche 
hetzij de Engelsche taal en vaardigheid zich 
daarvan schrifteljjk en mondeling te bedie
nen, alsmede voldoende kennis van de andere 
der beide genoemde talen, 

c. boekhoudkundige kennis , en 
d. vaardigheid in het machineschrijven. 
Art. 79. I. Alvorens hun betrekking te 

aanvaarden, leggen de administratieve amb
tenaren schriftelijk den volgenden eed of be
lofte af: 

"Ik zweer (beloof), dat ik de mij in den 
buitenlandschen dienst opgedragen betrek
kingen in alle deele getrouwelijk, eerlijk en 
vlijtig, overeenkomstig de Nederlandsche 
wetten en de voorschriften, mij gegeven of 
nog te geven, zal vervullen en dat ik in alles 
naar mijn beste vermogen zal medewerken 
tot bevordering van de belangen van het Ko
ninkrijk der Nederlanden. Zoo waarlijk helpe 
mij God Almachtig. (Dat beloof ik.)" 

2. Zij staan onder verband van dien eed 
of belofte gedurende hun vedere loopbaan in 
den buitenlandschen dienst. 

Art. 80. 1. De Klerken ter Kanselarij 
kunnen, na in ieder opzicht voldoende dienst
verrichting als zoodanig gedurende ten min
ste vijf jaren en indien zij, ter beoordeeling 
van Onzen Minister van Buitenlandsche Za
ken, de geschiktheid en de bekwaamheid be
zitten met de dagelijksche leiding van de ad
ministratieve en comptabele werkzaamheden 
ter kanselarij van een diplomatieken of een 
consulàiren post te worden belast, worden 
bevorderd tot Kanselier der tweede klasse. 

2. De Kanseliers der tweede klasse kun
nen na in ieder opzicht voldoende dienstver
richting als zoodanig gedurende ten minste 
zeven jaren, worden bevorderd tot Kanselier 
der eerste klasse. 

Art. 81. x. De administratieve aI\lbtena
ren kunnen te allen tijde ter beschikking wor
den gesteld. 

2. A;m de administratieve ambtenaren, 
die ter beschikking zijn gesteld, wordt ont
slag verleend, indien binnen een termijn van 
drie jaren na den datum van hun terbeschik
kingstelling geen herstel in actieven dienst 
heeft plaats gehad. 

3. Indien door opheffing van de terbe
schikkingstelling herstel in actieven dienst 
plaats heeft, worden de termijnen, genoemd 
in artikel 80, lid r en 2, verlengd met den 
duur der terbeschikkingstelling. 

Art. 82 . De administratieve ambtenaren 
kunnen in hun ambtsvervulling door Onzen 
Minister van Buitenlandsche Zaken worden 
geschorst. 

Art. 83. r. Aan de administratieve amb
tenaren wordt ontslag verleend, wanneer zij 
den leeftijd van 65 jaar hebben bereikt. 

2. Indien redenen, ontleend aan het be
lang van den dienst, het wenschelijk maken 
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het in het vorige lid bedoelde ontslag niet te 
verleenen, kunnen de betrokken administra
tieve ambtenaren door Ons gedurende den 
tijd van een jaar in hun betrekking worden 
gehandhaafd. Deze termijn kan door Ons van 
jaar tot jaar worden verlengd. 

3. Aan de administratieve ambtenaren, 
kan, indien naar het oordeel varîOnzen Mi
nister van Buitenlandsche Zaken het dienst
belang zich daartegen niet verzet, ontslag 
worden verleend, wanneer zij den leeftijd van 
55 jaar hebben bereikt. 

Art. 84. L De administratieve ambtena_ 
ren worden door Onzen Minister van Buiten
landsche Zaken, tenzij zij ter beschikking zijn 
gesteld of ander verlof dan periodiek verlof 
genieten, 

a. werkzaam gesteld aan een diplomatie
ken of een consulairen post, 

b.. werkzaam gesteld aan het Departe
ment van Buitenlandsche Zaken, 

c. belast met een bijzondere opdracht, 
dan wel 

d. tijdelijk ter beschikking gesteld van 
het hoofd van een ander Departement van 
Algemee,n Bestuur of van een tak van Over
heidsdienst in eenig gebiedsdeel van het Ko
ninkrijk. 

Art. 85. r. De Klerken ter Kanselarij ge_ 
nieten een aanvangsbezoldiging ten bedrage 
van f 1800 per jaar. Deze bezoldiging wordt 
na elke twee jaren dienst met f 150 verhoogd, 
totdat een bedrag van f 2400 is bereikt. 

2. De Kanseliers der tweede klasse ge
nieten een aanvangsbezoldiging ten bedrage 
van f 2400 per jaar. Deze bezoldiging wordt 
na elke drie jaren dienst met f 300 verhoogd, 
totdat een bedrag van f 3000 is bereikt. 

3. De Kanseliers der eerste klasse genie
ten een aanvangsbezoldiging ten bedrage van 
f 3000 per jaar. Deze bezoldiging wordt na 
elke drie jaren dienst met f 300 verhoogd, 
totdat een bedrag van f 4500 is bereikt. 

4. De Directeuren der Kanselarij genie
ten een aanvangsbezoldiging ten bedrage van 
f 4500 per jaar. Deze bezoldiging wordt na 
elke drie jaren dienst met f 300 verhoogd, 
totdat een bedrag van f 6000 is bereikt. 

5. De toekenning van de periodieke ver
hoogingen geschiedt door Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken. De voor periodieke 
verhoogingen gestelde tijdvakken vangen aan 
met den eersten dag van de maand, waarin 
de benoeming ingaat. 

Art. 86. Aan administratieve ambtenaren, 
die ten genoege van Onzen Minister van Bui
tenlandsche Zaken hebben aangetoond, dat 
zij de taal van het land, waar zij werkzaam 
zijn gesteld, zoodanig beheerschen, dat zij 
zich met vaardigheid daarvan goed monde
ling en schriftelijk kunnen bedienen, alsmede 
een stuk Nederlandsch proza goed in die taal 
kunnen vertalen, kan door Onzen Minister 
van Buitenlandsche Zaken een toelage ten 
bedrage van f 300 per jaar worden toege
kend, mits bedoelde taal een andere is dan 
Fransch, Engelsch of Duitsch. Is de bedoelde 
taal een Oostersche of een Slavische taal, 
dan kan een toelage ten bedragé van f 600 
per jaar worden toegekend. 
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Art. 87. Bij terbeschikkingstelling kun
nen de administratieve ambtenaren, ter be
oordeeling van Onzen Minister van Buiten
landsche Zaken, in het genot blijven van hun 
bezoldiging, met dien verstande, dat het be
drag der bezoldiging voor het eerste jaar ge
lijk kan zijn aan de laatstgenoten bezoldi
ging, voor het tweede jaar niet meer kan be
dragen dan twee-derden der genoten bezoldi
ging en voor het derde jaar niet meer kan 
bedragen dan de helft der genoten bezoldi
ging. 

Art. 88. 1. Zoolang de administratieve 
ambtenaren buiten Nederland zijn geplaatst, 
genieten zij ter tegemoetkoming in de kosten, 
welke uit hun verblijf buiten Nederland en 
de vervulling van hun betrekking voor hen 
en hun gezin voortvloeien, een verblijfsver
goeding. Bij de vaststelling van het bedrag 
dezer verblijfsvergoeding wördt rekening ge
houden met den aard der door hen bekleede 
betrekking, de ter plaatse geldende bijzon
dere omstandigheden en met de omstandig
heid, of zij al dan niet gehuwd zijn en al dan 
niet minderjarige kinderen te hunnen laste 
hebben. 

2 . De administratieve ambtenaren, die 
buiten Nederland een opdracht vervullen, ge
nieten eveneens een verblijfsvergoeding als 
bedoeld in het vorige lid van dit artikel. Bij 
de vaststelling van het bedrag dezer ver
blijfsvergoeding wordt rekening gehouden 
met den aard van de opdracht, de bijzondere 
omstandigheden geldende ter plaatse of op 
de plaatsen, waar de opdracht moet worden 
ten uitvoer gelegd, en met de omstandigheid, 
of de ambtenaar al dan niet gehuwd is en 
al dan niet minderjarige kinderen te zijnen 
laste heeft. • 

3. Aan de administratieve ambtenaren, 
die in Nederland zijn werkzaam gesteld, kan 
een toelage worden verleend. 

4. De verblijfsvergoedingen, bedoeld in 
lid 1 en 2 van dit artikel, en de toelage, be
doeld in lid 3, worden door Onzen Minister 
van Buitenlandsche Zaken voor elk geval af
zonderlijk toegekend. Telkenmale als wijzi
ging van de omstandigheden en verhoudin
gen Onzen Minister van Buitenlandsche Za
ken daartoe aanleiding geeft, wordt het be
drag eener toegekende verblijfsvergoeding of 
toelage door hem opnieuw vastgesteld. 

Art. 89. Aan de administratieve ambte
naren kan ter tegemoetkoming in de kosten 
van hun uitrustipg bij werkzaamstelling of 
vervulling van een opdracht buiten Neder
land een vergoeding van uitrustingskosten 
worden toegekend, waarvan het bedrag voor 
elk geval afzonderlijk door Onzen Minister 
van Buitenlandsche Zaken wordt vastgesteld, 

· echter met dien verstande, dat deze vergoe
ding op geen hooger bedrag· dan f 4000 kan 
worden vastgesteld, indien de ambtenaar een 
gezin heeft, dat hem buiten Nederland ver
gezelt, en op geen hooger bedrag dan f 2500, 
indien dit niet het geval is. 

Art. 90. 1. De vergoedingen en toelagen, 
voorzien in de artikelen 88 en 89 van dit 
reglement, strekken ter bestrijding van be
roepsonkosten en worden genoten cumulatief 
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nevens de bezoldiging, bedoeld in artikel 85, 
en de toelage, bedoeld in artikel 86, indien 
deze laatste is toegekend. 

2. De bezoldiging, bedoeld in artikel 85 
van dit reglement, en de vergoedingen of toe
lagen, voorzien in de artikelen 86, 88 en 8,9, 
worden den administratieven ambtenaar des
gewenscht uitbetaald of ter beschikking ge
steld in de muntsoort, waarin zij worden be
steed. 

Art. 91. Bij overlijden van een admini
stratief ambtenaar, die b\liten Nederland is 
geplaatst of een opdracht vervult, kan, ter 
beoordeeling van Onzen Minister van Bui
tenlandsche Zaken, de verblijfsvergoeding of 
toelage, welke hij overeenkomstig het be
paalde in artikel 88 van dit reglement ge
noot, gedurende een tijdvak van ten hoogste 
drie maanden worden uitbetaald aan het ge
zin van den overledene. 

Art. 92. De administratieve ambtenaren, 
die werkzaam zijn onder de bevelen van het 
hoofd van een diplomatieken of een consu
lairen post, behoeven diens toestemming voor 
afwezigheid van hun standplaats binnen het 
land hunner vestiging. 

,Art. 93. De administratieve 'ambtenaren 
mogen het land, waar zij geplaatst zijn of 
een opdracht vervullen, niet verlaten zonder 
dat hun te dien einde verlof is verleend, be
houdens in de gevallen van dienstreizen, of 
wanneer, ter beoordeeling van het hoofd van 
den diplomatieken of den consulairen post 
onder wiens bevelen zij werkzaam zijn, on
voorziene dringende belangen van den dienst 
of van persoonlijken aard hun onverwijld ver -
trek noodzakelijk maken. Het verlof wordt 
verleend door Onzen Minister van Buiten
landsche Zaken. 

Art. 94. 1. Aan de administratieve amb
tenaren kan op hun verzoek een· jaarljjksch 
verlof van ten hoogste een maand worden 
verleend, welk verlof ook in gedeelten kan 
worden toegekend. 

2. In den duur van het verlof, bedoeld in 
het eerste lid van dit artikel, is inbegrepen 
de tijd voor de heen en terugreis naar en van 
Nederland of naar en van de plaats, waar zij 
hun verlof elders doorbrengen, tenzij door 
Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken 
bij de verleening van het verlof anders wordt 
bepaald. 

3. Indien een administratief ambtenaar, 
wiens standplaats gelegen is buiten het ge
bied begrensd ten noorden door den parallel 
60° N.B., ten oosten door den meridiaan 20° 
O.L., ten zuiden door den parallel 40° N.B. 
en ten westen door den, meridiaan xo 0 W .L., 
in een jaar geen verlof genoten heeft, kan de 
duur van het door hem in het navolgende 
jaar te genieten verlof worden verlengd tot 
twee maanden en zal, indien het verlof voor 
ten minste de helft in Nederland word\door
gebracht, de noodzakelijke duur van de heen
en terugreis naar en van Nederland, bere
kend volgens de kortste reisroute, niet in den 
duur van het verlof zijn inbegrepen. 

Art. 95. 1. Aan de administratieve amb
tenaren, die gedurende vijf achtereenvolgende 
jaren geplaatst zijn geweest buiten het ge-
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bied begrensd ten noorden door den parallel 
63° N.B., ten oosten door den meridiaan 40° 
O.L., ten zuiden door den parallel 30° N.B. 
eQ ten westen door den meridiaan 30° W.L .. 
wordt afgezien van het jaarlijksch verlof, be
doeld in artikel 94 van dit reglement, een 
verlof verleend van vier maanden, waarvan 
ten minste de helft in Nederland moet wor
den doorgebracht. 

2. Gedurende den tijd, welke in Neder
land wordt doorgebracht, staan de ambte
naren, aan wie het in het vorige lid van dit 
artikel bedoelde verlof is verleend, ter be
schikking van Onzen Minister van Buiten
landsche Zaken voor dienstzaken. 

3. Indien gedurende den tijd van de in 
dit artikel bedoelde verloven geen verblijfs
vergoeding als bedoeld in artikel 88 van dit 
reglement wordt genoten, wordt den admini
stratieven ambtenaar, aan wien het verlof is 
verleend, een toelage toegekend, waarvan 
het bedrag voor elk geval afzonderlijk wordt 
vastgesteld. 

4. De noodzakelijke duur van de heen
en terugreis naar en van Nederland is niet 
in den duur van het verlof inbegrepen. 

5. Op het jaarlijksche verlof, bedoeld in 
artikel 95 van dit reglement, kan geen aan
spraak worden gemaakt in het jaar, waarin 
een verlof als in dit artikel bedoeld wo.rdt 
genoten. -

Art. 96. Aan de administratieve ambte
naren, die wegens ziekte of om andere rede
nen onafhankelijk van hun eigen wil of toe
doen niet in staat zijn hun dienst te verrich
ten, kan voor den duur van ten hoogste twee 
jaren onbepaald verlof worden verleend met 
behoud van hun bezoldiging. 

HOOFDSTUK VI. 

Van de administratieve en andere 
hulpkrachten. 

Art. 97. 1. Ter voorziening in de be
hoeften aan personeel voor adm.inistratieve 
of andere hulp aan een diplomatieken of 
een consulairen post kunnen door Onzen 
Minister van Buitenlandsche Zaken of met 
machtiging van dezen door het hoofd van 
den post Nederlandsche onderdanen of, in
dien het dienstbelang zulks vereischt, vreein
delingen op burgerlijk arbeidscontract in 
dienst worden genomen. 

2. Hun belooning wordt voor elk geval 
afzonderlijk in de arbeidsovereenkomst be
paald in de muntsoort, waarin zij wordt uit
betaald. 

3. In de arbeidsovereenkomst verbindt 
de hulpkracht zich de werkzaamheden, wel
ke hem zullen worden opgedragen, naar zijn 
beste vermogen te verrichten en zich daarbij 
te gedragen naar de voorschriften, welke hem 
door of namens het hoofd van den post als 
zijn werkgever zijn of zullen worden ge
geven. 

4. De arbeidsovereenkomst wordt aan
itegaan voor een bepaalden tijdsduur of voor 
onbepaalden tijd. Zij eindigt. door opzegging 
met een in de overeenkomst te bepalen op
zeggingstermijn en zonder opzegging op den 
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dag, waarop de werknemer mocht komen te 
overlijden, zoomede in al de gevallen, waar
in een drin!{ende reden aanwezig is als be
doeld in de artikelen 1639p en 1639q van 
het Nederlandsch Burgerlijk Wetboek. 

Art. 98, 1. Alvorens hun betrekking te 
aanvaarden, leggen de administratieve hulp
krachten in handen van het hoofd van den 
post, aan welken zij verbonden zijn, den vol
genden eed of belofte af: 

"Ik zweer (beloof), dat ik de mij aan de 
Ambassade ( GezantsGhap, Consulaat-Gene
raal, Consulaat, Vice-Consulaat) der Neder
landen te . . . . . . . . . . : opgedragen be
trekking in allen deele getrouwelijk, eerlijk 
en vlijtig, overeenkomstig de Nederlandsche 
wetten en de voorschriften, mij gegeven of 
nog te geven, zal vervullen. Zoo waarlijk 
helpe mij God Almachtig. (Dat beloof ik.)" 

2. Van andere dan administratieve hulp
krachten kan, indien daartoe aanleiding is in 
verband met de door hen te verrichten werk
zaamheden worden gevorderd, dat zij boven
v~rmelde_n eed of belofte afleggen, alvorens 
hun betrekking te aanvaarden. 

• Art. 99. Aan administratieve hulpkrach_ 
ten, die daarvoor in aanmerking komen, kan 
door Ons "de persoonlijke titel van Kanselier 
worden verleend. 

Art. 100. Aan<Qe administratieve en an
dere hulpkrachten kan door het hoofd van 
den diplomatieken of den consulairen post, 
onder wiens bevelen zij staan, een jaarlijksch 
verlof worden verleend, waarvan-de duur in 
overeenstemming zal zijn met de ter plaatse 
geldende gebruiken. 

Art. 101. Voor de administratieve en an
dere hulpkrachten. die niet in aanmerking 
komen voor pensioen overeenkomstig het 
daaromtrent bepaalde in de wetten en voor
schriften van het Koninkrijk, kunnen voor
zieningen worden getroffen, ten einde we
gens langdurige en getrouwe dienstverrich
ting hen bij beëindiging van hun dienstbe
trekking, dan wel bij hun overlijden hun we
duwe in het genot te stellen van een jaar
lijksche toelage bij wijze van pensioen. Het 
bedrag van deze toelage en de duur, gedu
rende welken zij zal wcu:gen uitbetaald, wor
den in elJ.c geval afzonderlijk door Onzen ML 
nister van Buitenlandsche Zaken bepaald. 

HOOFDSTUK VII. 

Van de ver~oeding van reis- en verblij!c 
kosten en van de vergoeding van 

verhuiskosten. 

Art. 102. 1. Aan de leden van het perso
neel van den buitenlandschen dienst kunnen 
reis- en verb)ijfkosten worden vergoed ter 

/zake van: 
a. reizen wegens dienstzaken in opdracht 

of met nadere goedkeuring van Onzen Mi
nister van Buitenlandsche Zaken of het 
hoofd van den diplomatieken of den consu
lairen post, onder wiens bevelen zij staan; 

b . reizen we!{ens plaatsing, overplaat
sing, terbeschikkingstelling of eervol ontslag; 

c. de verlofreizen, bedoeld in de artike
len 52 en 95 van dit reglement. 
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2. Voorts kunnen reis- en verblijfkosten 
worden vergoed aan-: 

a. de personen, die overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 19 van dit reglement met 
een koeriersopdracht zijn belast, ter zake van 
de reis ter uitvoering van hun opdracht, in
dien bepaald is, dat daarvoor reis- en ver
blijfkosten zullen worden vergoed; 

b. de leden der commissies, bedoeld in 
de artikelen 28 en 32 van dit reglement, ter 
zake van reizen ondernomen met het oog op 
de in genoemde artikelen bedoelde examens; 

c. personen, niet behoorende tot het per -
soneel van den buitenlandschen dienst, ter 
zake van reizen wegens dienstzaken in op
dracht van Onzen Minister van Buitenland
sche Zaken of van het hoofd van een diplo
matieken of een consulairen post. 

Art. 103. 1. Bij reizen wegens dienstza
ken, als bedoeld in artikel 102, lid 1, onder a, 
kunnen aan de leden van het personeel van 
den buitenlandschen dienst, indien, ter be
oordeeling van Onzen Minister van Buiten
landsche Zaken, , het dienstbelang mede
brengt dat zij op de reis vergezeld zijn van 
hun echtgenoote, ook voor deze reis- en ver
blijfkosten worden vergoed. 

2. Bij reizen als bedoeld in artikel 102, 

lid 1, onder ben c; kunnen aan de leden van 
het personeel van den buitenlandschen 
dienst, die een gezin hebben dat de reis 
medemaakt, ook worden vergoed reis- en 
verblijfkosten voor hun echtgenoote en de 
tot hun gezin behooren.de medereizende min
derjarige kinderen. 

3. Bij reizen als bedoeld in artikel 102, 

lid 1, onder b, kunnen aan de Ambtenaren 
VE\11 den Buitenlandschen Dienst der eerste, 
tweede, derde, vierde· of vijfde klasse, als
mede aan de ambtenaren in bijzonderen 
dienst, die een gezin hebben. · dat de reis 
medemaakt, ook worden vergoed reis- en 
verblijfkosten voor ten hoogste drie bedien
den, en indien zii geen gezin hebben of in
dien het gezin de reis niet medemaakt, reis
en verblijfkosten voor ten hoogste één be
diende. Bii de in dit lid bedoelde reizen kun
nen aan ae Aspirant-Ambtenaren van den 
Buitenlandschen Dienst, de ambtenaren in 
bijzonderen dienst, de tijdelijke ambtenaren , 
en de ambtenaren op arbeidscontract, die 
een gezin hebben dat de reis medemaakt, 
ook worden vergoed reis- en verblijfkosten 
voor ten hoogste één bediende. 

4. Bij reizen als bedoeld in artikel 102, 

lid 1, onder c, kunnen voor bedienden geen 
reis- en verblijfkosten worden vergoed, ten
zij in bijzondere gevallen door Onzen Mi
nister van Buitenlandsche Zaken wordt be
paald, dat ook kunnen worden ver!{oed reis
en verblijfkosten voor ten hoogste één be
diende. 

Art!' 104. 1. Bij reizen als bedoeld in ar
tikel 103, naar, in en uit het buitenland 
wordt de vergoeding van reis- en verblijf
kosten verleentl naar de regelen van dit 
hoofdstuk, met uitsluiting van andere be
palingen. 

2. Indien een reis wegens dienstzaken 
als bedoeld in artikel 102, lid 1, onder a, of 
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een reis als bedoeld in artikel 102, lid 2, on
der b, geheel binnen Nederland wordt afge
legd, wordt de vergoeding van reis- en ver
blijfkosten verleend naar de regelen van de 
voor deze dienstreizen geldende wettelijke 
voorschrif~. 

Art. 105. x. Met inachtneming van het 
bepaalde in de volgende leden van dit artikel 
en irt de artikelen 106, 107 en 108 van dit 
hoofdstuk kunnen als reiskosten worden ver
goed: 

a. de verschuldigde en betaalde vracht 
voor het vervoer van de persoon van den 
reiziger per spoortrein, schip, vliegtuig, auto
bus, hu.urautomobiel of ander openbaar dan 
wel gehuurd vervoermiddel, in welke vracht 
in voorkomende gevallen kunnen worden be
grepen de verschuldigde en betaalde kosten 
van toeslagen, slaapaccommodatie, maaltij
den en bediening; 

b. de verschuldigde en betaalde vracht 
voor het vervoer van de bagage van den rei
ziger pe.r spoortrein, schip, vliegtuig, .auto
bus, huurautomobiel of ander openbaar dan 
wel gehuurd vervoermiddel, in welke vracht 
in voorkomende gevallen kunnen worden be
grepen de verschuldigde en betaalde kosten 
van toeslagen, draagloon, bediening, bewa
king en verzekering; 

c. de kosten van het gebruik van eigen 
automobiel of vliegtuig. 

2. De keuze van het te 
1
bezigen vérvoer

middel en de te volgen reisroute geschiedt, 
behoudens goedkeuring van Onzen Minister 
van Buitenlandsche Zaken of van het hoofd 
van den diplomatieken of den consulairen 
post, onder wiens bevelen de reiziger staat of 
onder wiens verantwoordelijheid de reis ge
schiedt, met dien verstande, dat, tenzij de 
belangen van den dienst zich daartegen ver
zetten, bij keuze tusschen verschillende ver
voermiddelen of reisroutes, het goedkoopste 
vervoermiddel zal worden gebezigd of de 
goedkoopste reisroute zal worden gevolgd. 
~ij reizen per schip of per vliegtuig zal zoo
veel mogelijk voorkeur worden gegeven aan 
vervoer met schepen of vliegtuigen onder 
Nederlandsche vlag. 

3. Indien om redenen, riiet ontleend aan 
de belangen van den dienst, een ander dan 
het goedkoopste vervoermiddel wordt gebe
zigd, of een ander dan de goedkoopste reis
route wordt gevolgd, mag als reiskosten niet 
meer in rekening worden gebracht dan het 
bedrag, dat overeenkomstig het bepaalde in 
het eerste lid van dit artikel onder a en b 
voor vracht zou zijn verschuldigd en betaald 
in het geval dat de reis met het goedkoopste 
vervoermiddel of langs :de goedkoopste reis
route zou hebben plaats gehad, met inbegrip 
van de kosten, welke als'dan verschuldigd en 
betaald zouden zijn geweest voor toeslagen, 
slaapaccommodatie, maaltijden, bediening, 
draagloon en bagageverzekering. 

Art. 106. x. Door de leden van het per
soneel van den buitenlandschen dienst, be
doeld in artikel 2, lid x, van dit reglement 
onder a , b en c, en in artikel 2, lid 2, als
mede door de leden der commissies, bedoeld 
in de artikelen 28 en 32 van dit reglement, 
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mag voor het vervoer van hun persoon met 
een openbaar vervoermiddel niet meer in 
rekening worde.n gebracht dan de verschul
digde en betaalde vracht voor vervoer in de 
eerste of daarmede gelijk te stellen klasse. 

2. Voor de leden van het personeel van 
den buitenlandschen dienst, bedoeld in arti
kel 2, lid x, van dit reglement onder den e, 
en voor de personen, bedoeld in artikel xo2, 
lid 2, onder a en c, wordt in voorkomende 
gevallen ten aanzien van iedere reis door On
zen Minister van Buitenlandsche Zaken of 
door het hoofd van den diplomatieken of den 
consulairen post, door wien opdracht tot het 
ondernemen van de reis werd gegeven of on
der wiens verantwoordelijkheid de reis ge
schiedt, bepaald, voor welke klasse door hen 
de verschuldigde en betaalde vracht voor 
het vervoer van hun persoon met een open
baar vervoermiddel. in rekening mag worden 
gebracht. 

3. In de gevallen dat ook voor gezins
leden van personeel va~ den buitenland
schen dienst reiskosten kunnen worden ver
goed, mag voor het vervoer van hun persoon 
met een openbaar vervoermiddel niet meer in 
.-)cening worden gebracht dan de verschul
• gde en betaalde vracht voor vervoer in 
dezelfde klasse als waarvoor door het betrok
ken lid van het personeel van den buiten
landschen dienst de verschuldigde en betaal
de vracht in rekening mag worden gebracht. 

4. In de gevallen dat ook voor bedienden 
van personeel - van den buiten1andschen 
dienst reiskosten kunnen worden vergoed, 
mag voor het vervoer van hun persoon met 
een openbaar vervoermiddel niet meer in 
rekening worden gebràcht dan de verschul
digde en betaalde vracht voor vervoer in de 
bij hun positie passende klasse. 

Art. 107. x. Als kosten van het gebruik 
van eiken automobielmag,onverschilliglangs 
welke route de reis plaats had, niet meer in 
rekening worden gebracht dan een vast be
drag van f x (één irulden) voor elke tien 
kilometer, welke de afstand tusschen de 
plaats van vertrek en die van bestemming 
langs den kortsten bruikbaren weg bedraagt. 

2. Indien gebleken is, dat wegens plaat
selijke omstandigheden de werkelijke reis
kosten aanzienlijk hooger zijn geweest dan 
het in het eerste lid van dit artikel bedoelde 
bedrag voor elke tien kilometer, kan door 
Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken 
een door hem te bepalen toeslag op dat be
drag worden toegekend. 

3. De in het eerste lid van dit artikel be
doelde afstand wordt geacht te zijn die, welke 
is aangegeven door een erkende automobiel
club of toeristenbond of is voorgescllreven 
door de bevoegde autoriteiten van het land, 
waarin werd gereisd. Indien het niet mogelijk 
is den afstand aldus vast te stellen, wordt de 
afstand berekend als te zijn gelijk aan liet 
aantal door de automobiel voor de reis af
gelegde kilometers, verminderd met xo %. 
Indien het aantal kilometers van den afstand 
geen tienvoud bedraagt, wordt dit aantal 
voor de berekening van de vergoeding naar 
boven tot een tienvoud afgerond. 
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4. Behalve het vaste bedrag voor elke 
tien kilometer, bedoeld in het eerste lid van 
clit artikel, mogen in rekening worden ge
bracht de verschuldigde en betaalde par
keer-, stalling-, tol-, brug-, veer- en over
vaartgelden. 

5. Voor het gebruîk van eigen automo
biel bij reizen van minder dan rno kilometer 
afstand worden geen kosten vergoed. 

Art. rn8. r. Als kosten van het gebruik 
van eigen vliegtuig mag, onverschillig langs 
welke_ route de reis plaats had, niet meer in 
rekening worden gebracht dan een vast be
drag voor elke honderd kilometer, welke de 
afstand tusschen de plaats van vertrek en 
die van bestemming langs den kortsten 
bruikbaren luchtweg bedraagt. Dit bedrag 
wordt door Onzen Minister van Buitenland
sche Zaken voor ieder geval afzonderlijk be
paald. 

2. De in het eerste lid van dit artikel be
doel?e afstand wordt geacht te zijn die, wel
ke hgt tusschen het begin en eindpunt der 
vluchten, hemelsbreed gemeten. lndien het 
aantal kilometers van den afstand geen 
honderdvoud bedraagt, wordt dit aantal voor 
de berekening van de vergoeding naar bo
ven tot een honderdvoud afgerond. 

3. Behalve het vaste bedrag voor elke 
honderd kilometer, bedoeld in het eerste lid 
van dit artikel, mogen in rekening worden 
gebracht . de verschuldigde en betaalde lan
~ingsgelden en kosten van bediening, stal
lmg en bewaking. 

4. Voor het gebruik van eigen vliegtuig 
bij reizen van minder dan honderd kilome
ter afstand worden geen kosten vergoed. 

Art. rng. 1. Met inachtneming van het 
bepaalde in de volgende leden van dit ar
tikel en in de artikelen 1m en n1 van dit 
hoofdstu!_c kunnen verblijfkosten worden 
vergoed voor elk vol etmaal of gedeelte van 
ten minste zes uren van een etmaal, gedu
rende hetwelk werd gereisd. 

2. De reis wordt geacht te zijn aange
vangen op het tijdstip, w11arop de woning of 
tijdelijke woning ter plaatse van vertrek 
moest worden verlaten tot het aanvaarden 
van de reis, en te zijn beëindi_gd op het tijd
stip, waarop de woning of tijdelijke woning 
ter plaatse van bestemming werd bereikt. 

3. Geen verblijfkosten worden vergoed 
voor een gedeelte van een etmaal van min
der dan zes uren. 

4. Indien om redenen, niet ontleend aan 
de belangen van den dienst, de .reis wordt 
onde,;broken of langs een omweg wordt ge
reisd, mag niet meer in rekening worden ge
bracht dan verblijfkosten voor het aantal et.. 
malen dat de reis zou hebben geduurd, in
dien deze niet zou zijn onderbroken of in
dien langs de gebruikelijke rechtstreeksche 
reisroute zou zijn gereisd. 

Art. no. r. Door de leden van het per
soneel van den buitenlandschen dienst, be
doeld in artikel 2, lid 1, van dit reglement 
onder a . b en c, en in artikel 2, lid 2, als
mede door de leden der commissies, be
doeld in de artikelen 28 en 32 van dit regle
ment, mag als verblijfkosten voor een vol 
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etmaal niet • meer in rekening worden ge
bracht dan f 25 per persoon. 

2. Voor de. leden van het personeel van 
den buitenlandschen dienst, bedoeld in ar
tikel 2, lid 1, van dit reglement onder den e, 

. en voor de personen, bedoeld in artikel 102 
onder a en c, wordt bij iedere reis door On
zen Minister van Buitenlandsche Zaken be
paald, welk bedrag door hen als verblijfkos
ten voor een vol etmaal per persoon mag 
worden in rekening gebracht. 

3. De bedragen, bedoeld in het eerste en 
tweede lid van dit artikel worden vermin0 
derd met: 

a. een vijfde, indien de k~sten van de 
maaltijden niet, maar die van slaapaccom
modatie wel waren begrepen in de reiskos
ten, bedoeld in artikel rn5 onder a; 

b. twee-vijfden, indien de kosten van de 
maaltijden wel, maar die van slaapaccom'
modatie niet waren begrepen in de reiskos
ten; bedoeld in artikel rn5 onder a; 

c. drie-vijfd~ .• indien zoowel de kosten 
van de maaltijden als die van slaapaccom
modatie waren begrepen in de reiskosten, 
bedoeld in artikel IOS onder a. 

4. In de gevallen dat ook · voor gezins
leden van personeel van den buitenland
schen dienst verblijfkosten kunnen worden 
vergoed, mag voor hun verblijfkosten, tenzij 

. een gezinslid ah:onderlijk reist, niet meer 
in rekening worden gebracht dan drie-vier
den van het bedrag, dat door het betrokken 
lid van het personeel van den buitenland
schen dienst als verblijfkosten in rekening 
mag worden gebracht. 

5. In de gevallen dat ook voor bedienden 
van personeel van den buitenlandschen 
dienst verblijfkosten kunnen worden ver
goed, mag voor de bedienden als verblijf
kosten voor een vol etmaal niet meer in re
kening worden gebracht dan de werkelijke 
verschuldigde en betaalde kosten van voe
ding en logies, met dien verstande, dat van 
deze kosten niet meer in rekening mag wor
den gebracht dan twee-derden van het be
drag, dat door het betrokken lid van het 
personeel van den buitenlandschen dienst als 
verblijfkosten in rekening mag worden ge
bracht. 

6. Als verblijfkosten voor een gedeelte 
van ten minste zes uren van een etmaal mag 
niet meer in rekening worden gebracht dan 
de helft van het bedrag, dat als verblijfkos
ten voor een vol etmaal in rekening zou mo
gen worden gebracht. 

7. Indien bijzondere omstandigheden 
daartoe,._aanleiding geven, kan door Onzen 
Minister" van Buitenlandsche Zaken worden 
bepaald, dat de in lid r en 2 bedoelde be
dragen voor reizen in door hem aan te ge
ven landen met een zeker percentage wor
den verhoogd of verlaagd. 

Art. nr. r. Voor kinderen beneden den 
leeftijd van drie jaar kunnen geen verblijf
kosten in rekening worden gebracht. 

2. Geen verblijfkosten kunnen worden 
in rekening gebracht voor den tijd, geduren
de welken reeds een afzonderlijke verblijfs
vergoeding als bedoeld in artikèl 44, lid 2, 



375 

uit hoofde van de opdracht, ter vervulling 
waarvan de reis werd gemaakt, of een toe
lage als bedoeld in artikel 52, lid 3, van dit 
reglement werd genoten. 

Art. u2. Aan de leden van het perso
neel van den buitenlandschen dienst kunnen 
bij plaatsing, overplaatsing, terbeschikking
stelling of eervol ontslag verhuiskosten wor
den vergoed tot een voor elk geval afzon
derlijk door Onzen Minister van Buitenland
sche Zaken vast te stellen bedrag. 

Art. u3. Met inachtneming van het be
paalde in de artikelen u4 en u5 van dit 
hoofdstuk kunnen als verhuiskosten worden 
vergoed: 

a. de verschuldigde en betaalde vracht 
voor het vervoer van den verhuisboedel; -

b. de verschuldigde en betaalde kosten 
wegens verpakking en inlading bij vertrek 
en wegens ontlading en uitpakking bij aan
komst van den verhuisboedel; 

c. de verschuldigde en betaalde kosten 
wegens verzekering tegen de gevaren van en 
gedurende het vervoer en tegen breukschade; 

d. de inkomende rechten over den ver
huisboedel, welker betaling onvermijdelijk 
is; 

e. de noqdzakelijke en betaalde kosten 
van het wegnemen en aanbrengen van ver
lichtingsvoorwerpen, gordijnen, tapijten en 
dergelijke tot den verhuisboedel pehoocende 
goederen, en van het afbreken en weder op
zetten van meubels, voorzoover deze kosten 
niet in die van verpakking of uitpakking be
grepen zijn; 

/. de kosten van tijdelijken opslag van 
den te vervoeren of vervoerden verhuis
boedel. 

Art. n4. 1. De kosten, bedoeld in ar
tikel n3, mogen slechts worden in rekening 
gebracht voor een verhuisboedel, welke een 
laadruimte beslaat van niet meer dan 

120 M3 indien het den verhuisboedel be
treft van een ambtenaar van den buiten
landschen dienst met den rang of titel van 
Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassa
deur of Buitengewoon Gezant en Gevol
machtigd Minister, wiens gezin medegaat, 
en go M 3 wanneer geen gezin medegaat; 

rno M3 indien: het den verhuisboedel be
treft van een ambtenaar van den buiten
landschen dienst, ambtenaar in bijzonderen 
dienst, tijdelijk ambtenaar of ambtenaar op 
arbeidscontract met den rang of titel van 
Gevolmachtigd Minister, Gezantschapsraad 
(Ambassaderaad), Handelsraad of Consul
Generaal, wiens gezin medegaat, en 75 M 3 
wanneer geèn gezin medegaat; 

75 M3 indien het den verhuisboedel be
treft' van een ambtenaar van den buiten
landsèhen dienst, ambtenaar in bijzonderen 
dienst, tijdelijk ambtenaar of ambtenaar op 
arbeidscontract met den rang of titel van 
Eersten Gezantschapssecretaris {Eersten 
Ambsissadesecretaris), Eersten Handelsse
cretaris of Consul, wiens gezin. medegaat, en 
40 M3 wanneer geen gezin medegaat; 

50 M 3 indien het den verhuisboedel be
treft van een ambtenaar van den buiten
landschen dienst, ambtenaar in bijzonderen 
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dienst, tijdelijk ambtenaar of ambtena~r op 
arbeidscontract met den rang of titel van 
Tweeden of Derden Gezantschapssecretaris 
(Tweeden of Derden Ambassadesecretaris), 
Tweeden Handelssecretaris of Vice-Consul, 
wiens gezin medegaat, en 2 5 M3 wanneer 
geen gezin medegaat; 

40 M3 indien het den verhuisboedel be
treft van een Aspirant-Ambtenaar van den 
buitenlandschen dienst; dan wel van een ad
ministratief ambtenaar met den rang van 
Directeur der Kanselarij of Kanselier der 
eerste of tweede klasse, wiens gezin mede
gaat, en 25 M 3 wanneer geen gezin mede
p~ ' 

2. Voor ·de leden van het personeel van 
den buitenlandschen dienst, die niet zijn be
doeld in het vorige lid van dit artikel, wordt 
door Onzên Minister van Buitenlandsche Za
ken voor elk geval afzonderlijk bepaald, 
voor welke laadruimte van den verhuisboe
del de kosten, bedoeld in artikel n3, in re
kening mogen worden gebracht. 

Art. u5. 1. Tot den verhuisboedel, 
waarvoor overeenkomstig het bepaalde in de 
artikelen n3 en n4 verhuiskosten worden 
vergoed, mogen .slechts behooren goederen, 

1 die het eigendom van het betrokken lid van 
het personeel van den buitenlandschen dienst 
of van de leden van zijn gezin zijn en waar
van de waarde in een zoodanige verhouding 
staat tot de vervoerkosten, dat vervoer voor 
rekening van den lande gerechtvaardigd is. 

2. Kosten van vervoer van huis- en an
dere dieren worden niet vergoed. 

Art. 116. 1, Voor het vervoer van auto
mobielen over land als bagage of als behoo
rende tot den verhuisboedel kunnen slechts 
dan de kosten worden vergoed, indien het 
niet mogelijk of te bezwaarlijk is de automo
biel langs den weg te vervoeren. In dat ge-
val mag niet meer in rekening worden ge
bracht dan de 'verschuldigde en betaalde 
vracht voor één automobiel. Indien de auto
mobiel wordt vervoerd als behoorende tot 
den verhuisboedel, wordt de door de auto
mobiel in beslag genomen laadruimte niet 
begrepen in de laadruimte, bedoeld in arti
kel 114 van dit reglement. 

2. Kosten van vervoer van automobielen 
over zee worden niet vergoed, tenzij door 
Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken 
in bijzondere gevallen anders wordt bepaald. 

Art. n7. Met het oog op het bepaalde in 
de artikelen 103 en n4 van dit reglement 
wordt aangenomen, dat het gezin de reis 
medemaakt of het gezin medegaat, indien 
hetzelve het hoofd van het gezin vergezelt of 
hem volgt binnen een voor elk geval afzon
derlijk door Onzen Minister van Buitenland
sche Zaken te bepalen termijn. 

Art. n8. 1, Bij beëindiging van hun 
dienstverband in den buitenlandschen dienst 
kunnen aan de ambtenaren van den buiten,. 
landschen dienst, de tijdelijke ambtenaren 
en de administratieve ambtenaren reis- en 
verblijfkosten, alsmede verhuiskosten, wor
den vergoed indien zij zich naar Nederland 
begeven of, in geval zij bij hun indiensttre
ding uit een overzeesch gebiedsdeel van het 
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Koninkrijk zijn gekomen, indien zij naar dat 
gebiedsdeel wenschen terug te keeren. In
dien zij zich elders vestigen, kunfien de be
trekkelijke reis_ en verblijfkosten, alsmede 
verhuiskosten, aan hen worden vergoed tot 
een bedrag niet hooger dan dat, hetwelk in 
rekening zou kunnen worden gebracht, in
dien zij zich naar Nederland zouden begeven 
of naar het overzeesche gebiedsdeel, waar
vandaan zij zijn gekomen, zouden terug
keeren. 

2. Bij beëindiging van hun dienstver
band in den buitenlandschen dienst kunnen 
aan de ambtenaren in bijzonderen dienst, de 
ambtenaren op arbeidscontract en de admi
nistratieve en andere hulpkrachten reis- en 
verblijfkosten alsmede verhuiskosten, wor
den vergoed, voor zoover zij, bij hun in
diensttreding uit Nederland of een over
zeesch gebiedsdeel van het Koninkrijk ge
komen, daarheen terugkeeren. Indien zij niet 
uit Nederland of een overzeesch gebiedsdeel 
zijn ,gekomen, kunnen aan hen reis- en ver
blijfkosten, alsmede verhuiskosten, worden 
vergoed bij terugkeer naar het land of de 
plaats, waarvandaan zij zijn gekomen. · In
dien zij zich elders vestigen, kunnen de be
trekkelijke reis- en verblijfkosten, alsmede 
verhuiskosten, aan hen worden vergoed tot 
een bedrag niet hooger dan dat, hetwelk in 
rekening zou kunnen worden gebracht, in
dien zij naar Nederland, het overzeesche ge
biedsdeel, het land of de plaats, waarvan
daan zij zijn gekomen, zouden terugkeeren. 

Art. ug. Bij overlijden van een lid van 
het personeel van den buitenlandschen dienst 
kan een door Onzen Minister · van Buiten
landsche Zaken voor elk geval afzonderlijk 
vast te stellen bedrag worden uitgekeerd aan 
het gezin van den overledene voor reis- en 
verblijfkosten, alsmede verhuiskosten, op 
den voet van het bepaalde in artikel u8 van 
dit reglement. 

Art. x20. x. Al hetgeen verder betrek
king heeft tot de 'indiening van declaraties 
wegens reis- en verblijfkosten of wegens ver
huiskosten, de verstrekking van voorschot
ten op de te vergoeden bedragen en de over 
te leggen bewijsstukken wordt door Onzen 
Minister van Buitenlandsche Zaken bepaald. 

2. Hetgeen betrekking heeft tot de ver
goeding van reis- en ,verblijfkosten of van 
verhuiskosten en niet is voorzien in de re
gelen van dit hoofdstuk wordt door Onzen 
Minister van Buitenlandsche Zaken voor elk 
geval afzonderlijk bepaald. 

HOOFDSTUK VIII. 

Slot- en overgangsbepalingen. 

Art. x2x. Wij behouden Ons voor op 
voordracht van Onzen Minister van Buiten
landsche Zaken, naar gelang van de omstan
digheden te wijzigen: 

a. het maximum bedrag, genoemd in ar
tikel 24, lid x, van dit reglement; 

b. de bedragen, genoemd in artikel 26, 
lid 4; 

c. de bedragen, genoemd in artikel 45, 
lid 2; 
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d. de maximum-bedragen, genoemd in 
artikel 46, lid x, artikel 69 en artikel 89; 

e. de maximum-bedragen, genoemd in 
artikel 46, lid 3; 

f. de maximum-bedragen, genoemd in 
artikel 52, lid 3; 

g. het bedrag, genoemd in artikel 107, 
lid x; 

h. het bedrag, genoemd in artikel uo, 
lid x. 

Art. 12:r. Wij behouden Ons voor, op de 
voordracht van Onzen, Minister van Buiten
landsche Zaken al hetgeen in dit reglement 
niet is voorzien en nadere regeling van On
zentwege behoeft, afzonderlijk te regelen. 

Art. 123. Met ingang van den dag van 
inwerkingtreding van dit besluit vervallen: 

a. het Diplomatieke Reglement (Staats
blad x925, No. rog), zooals dit reglement is 
gewijzigd bij Onze besluiten van 3x Maart 
x927, Staatsblad No. 68, van 2I Mei x942 , 
Staatsblad No. C 42, van x8 September x943, 
Staatsblad No. D 34 en van x6 December 
x943, Staatsblad No. D 55; 

b. het Consulair Reglement (Staatsblad 
x935, No. 56), zooals dat reglement is g'l,
wijzigd bij Onze besluiten van 18 September 
x943, Staatsblad No. D 35 en x6 December 
x943, Staatsblad No. D 56; 

c. het Tolkenreglement voor het Verre 
Oosten (Staatsblad 1934, No. 667); 

d. het Tolkenreglement voor de Levant 
(Staatsblad 1no9, No. 268), zooals dat re
glement is gewijzigd bij Onze besluiten van 
x December x920, Staatsblad No. 836, van 
8 Juli x924, Staatsblad No. 350 en van n 
October 1927, Staatsblad No. 335. 

Art. 124. x. De diplomatieke ambtena
ren, die op het tijdstip, dat het Diplomatiek 
Reglement vervalt, in actieven dienst zijn, 
worden door Ons met ingang van den datum 
van inwerkingtreding van het Reglement 
van den Buitenlandschen Dienst benoemd 
tot ambtenaar van den buitenlandschen 
dienst, met dien verstande, dat een Buiten
gewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur 
wordt benoemd tot Ambtenaar van den Bui
tenlandschen Dienst der eerste klasse, een 
Buitengewoon Gezant · en Gevolmachtigd 
Minister tot Ambtenaar van den Buiten
landschen Dienst der tweede klasse, een Ge
zantschapsraad tot Ambtenaar van den Bui
tenlandschen Dienst der derde klasse, een 
Gezantschapssecretaris der eerste klasse tot 
Ambtenaar van den Buitenlandschen Dienst 
der vierde klasse, een Gezantschapssecreta
ris der tweede klasse tot Ambtenaar van den 
Buitenlandschen Dienst der vijfde klasse en 
een Gezantschapsattaché tot Aspirant-Amb
tenaar van den Buitenlandschen Dienst. 

2. De bezoldigde consulaire ambtenaren, 
die op het tijdstip, dat het Consulair Regle
ment vervalt, in actieven dienst zijn, wor
den door Ons met ingang van den datum 
van inwerkingtreding van het Reglement 
van den Buitenlandschen Dienst benoemd 
tot ambtenaar van den buitenlandschen 
dienst, met dien verstande, dat een Consul
Gern;raal wordt benoemd tot Ambtenaar van 
den Buitenlandschen dienst der derde klasse, 
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een Consul tot Ambtenaar van den Buiten
landschen Dienst der vie'rde klasse, een Vice
Consul tot Ambtenaar van den Buitenland
landschen Dienst der vijfde klasse en een 
Aspirant-Vice-Consul tot Aspirant-Ambte_ 
naar van den Buitenlandschen Dienst. 

3. De tolken, die op het tijdstip, dat het 
Tolkenreglement voor het Verre Oosten ver
valt, in actieven dienst zijn, worden door 
Ons met ingang van den datum van inwer
kingtreding van het Reglement van den Bui
tenlandschen Dienst benoemd tot ambtenaar 
van · den buitenlandschen dienst, met dien 
verstande, dat ten aanzien van hen de bepa
lingen van de artikelen 25, 26, 27, 33 lid 1, 
42 lid 1 en 46 lid 2 van laatstgenoemd regle
ment van toepassing zijn en een Tolk der 
eerste klasse met meer dan vijf dienstjaren 
wordt benoemd tot Ambtenaar van den Bui
tenlandschen Dienst der derde klasse, een 
Tolk der eerste klasse met minder dan vijf 
dienstjaren tot Ambtenaar van den Buiten
landschen dienst der vierde klasse, een Tolk 
der tweede klasse tot Ambtenaar van den 
Buitenlandschen Dienst der vijfde klasse en 
een Adjunct-Tolk tot Aspirant-Ambtenaar 
van den Buitenlandschen Dienst. 

4, Zij , die overeenkomstig het bepaalde 
in de vorige leden van dit artikel benoemd 
worden tot ambtenaar van den buitenland
schen dienst, worden in de klasse, waarin 
zij benoemd worden, onderling gerangschikt 
naar den datum hunner benoeming in den 
laatstelijk door hen bekleeden rang. 

Art. 125. 1. Zij , die overeenkomstig het 
bepaalde in het vorige artikel benoemd wor
den tot ambtenaar van den buitenlandschen 
dienst, worden door Ons tevens benoemd in 
een diplomatieken, handelsdiplomatieken of 
consulairen rang op den voet van het be
paalde in artikel 38 lid 1, 39 lid 1 of 40 lid 2, 
van het Reglement van den Buitenlandschen 
Dienst, tenzij door Ons aan hen een persoon
lijke ,diplomatieke, handelsdiplomatieke of 
consulaire titel verleend wordt op den voet 
van het bepaalde in artikel 38 lid 2 en 3, ar
tikel 39 lid 2 en 3 of 40 lid 3 van genoemd 
reglement. 

2. Zij , die bij de benoeming tot ambte
naar in den buitenlandschen dienst reeds 
door Ons waren benoemd tot hoofd van een 
Onzer vaste diplomatieke zendingen of tot 
hoofd van een consulairen post, blijven als 
zoodanig gehandhaafd. 

Art. 126. De ambtenaren, die door Ons 
in vasten rijksdienst benoemd waren als di
plomatiek of consulair ambtenaar aan een 
bepaalden diplomatieken of consulairen post, 
worden door Ons met ingang van den datum 
van inwerkingtreding van het Reglement 
van den Buitenlandschen Dienst benoemd 
tot ambtenaar in bijzonderen dienst op den 
voet van het bepaalde in artikel 55 van ge
noemd reglement en met behoud van hun 
diplomatieken, handelsdiplomatieken of 
consulairen titel. 

Art. 127. De onbezoldigde ambtenaren, 
die op het tijdstip, dat het Consulair Regle
ment vervalt, in dienst zijn, blijven bij de 
inwerkingtreding van het Reglement van 
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den Buitenlandschen Dienst in hun betrek
king gehandhaafd als honorair consulair 
ambtenaar met behoud van hun consulairen 
rang of titel. 

Art. 128. De kanseliers, die op het tijd
stip, dat het Reglement van den Buitenland
schen Dienst in werking treedt, in actieven 
dienst zijn, worden door Ons met ingang van 
den datum van inwerkingtreding van het 
reglement benoemd tot administratief amb
tenaar in den laatstelijk door hen bekleeden 
rang. 

Art. 129. 1. Bij de benoemingen, welke 
geschieden, overeenkomstig het bepaalde in 
de artikelen 124, 126 en 128 van deze over
gangsbepalingen , worden de bedragen der 
bezoldigingen vastgesteld met inachtneming 
van de daarvoor geldende bepalingen van 
het Reglement van den Buitenlandschen 
Dienst, waai-bij de voor de periodieke ver
hoogingen tellende dienstjaren zullen worden 
berekend voor de ambtenaren van den bui- . 
tenlandschen dienst en de administratieve 
ambtenaren op den grondslag van den datum 
waarop zij werden benoemd in den laatste
lijk door hen bekleeden rang. 

2. De in het vorige lid van dit artikel be
doelde bezoldiging zal in geen geval worden 
vastgesteld op een bedrag, dat lager is dan 
dat der jaarwedde of bezoldiging, welke 
reeds werd gendten. Het bedrag, waarop de 
bezoldiging wordt vastgesteld, blijft gehand
haafd, totdat de betrokkene krachtens het 
Reglement van den Buitenlandschen Dienst 
voor een hoogere bezoldiging in aanmerking 
komt. 

Art. 130. Op hen, die overeenkomstig 
deze overgangsbepalingen worden benoemd 
tot ambtenaar van den buitenlandschen 
dienst, ambtenaar in bijzonderen dienst of 
administratief ambtenaar, zal het bepaalde 
in de artikelen 3 7 en 83 van het Reglemenlt 
van den Buitenlandschen Dienst eerst een 
jaar na hun benoeming van toepassing zijn. 

Art. 131. Indien de arbeidsovereenkom
sten, welke worden afgesloten vóór den da
tum van ,nwerkingtreding van het Regle
m ent van den Buitenlandschen Dienst, niet 
in overeenstemming zijn met de b epalingen, 
welke in dat Reglement terzake zijn vastge
steld, zullen in overleg met belanghebbenden 
en met inachtneming van het in die overeen_ 
komsten bepaalde, nieuwe arbeidsovereen
komsten worden gesloten. 

Art. 132. Dit besluit ·treedt in werking 
met ingang van 1 Januari 1946. Het kan 
worden aangehaald onder den titel: Regle
ment van den Buitenlandschen Dienst. 

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

's-Gravenhage, den 21sten December 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Buitenl.'Z. a.i., J. H. v. ROYEN. 

(Uitgeg. 29 December z945). 
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20 December z945. BESLUIT, houdende 
beschikking op het beroep van de N .V. 
Bouw- en Handelmaatschappij "Wa
bo", te Eindhoven, in zake een uitbrei
dingsplan voor Eindhoven. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien het beroep, ingesteld door de N .V. 

Bouw- en Handelmaatschappij "WABO", te 
Eindhoven, tegen het door d en Commissaris 
der provincie Noord-Brabant d.d. II Augus
tus 1943, G. No. 128, IVe Afd., goedgekeur
de besluit van den burgemeester van Eind
hoven d.d. 12 Februari 1943, No. 221 H/6138 
E, afdeeling IV, in zake vaststelling van een 
uitbreidingsplan voor een deel dier ge
meente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de , 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 2 Februari 1944, No. 10, en 23 Augustus 

• 1944, No. 10/46; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Openbare Werken en Wederopbouw van 2 

November 194.5, No. 16 M/P.B.R., Afd. V. ; 
Overwegende, dat de burgemeester van 

Eindhoven, waarnemende de taak van den 
raad dier gemeente, bij zijn besluit van 12 
Februari 1943, met intrekking van zijn be
sluit van 12 Februari 1942 terzake vaststel
ling van een partieel uitbreidingsplan voor 
het "Terrein Heistraat-Tulpstraat", heeft 
vastgesteld het plan van uitbreiding ge
naamd: partieel uitbreidingsplan Gemeente 
Eindhoven "Terrein Heistraat-Tulpstraat" 
met de daarbij behoorende bebouwingsvoor
schriften; 

dat de burgemeester daarbij onder meer 
heeft overwogen, dat bij brief van den Com
missaris der provincie Noord-Brabant, waar
nemende de taak van Gedeputeerde Staten 
dier provincie, van 29 ~pril 1942, G. No. 
428, IVe Afdeeling, is verzocht het bij. zijn 
besluit van 12 Februari 1942 door den raad 
vastgestelde plan van uitbreiding, genaamd: 
partieel uitbreidingsplan gemeente Eindho
ven "Terrein Heistraat-Tulpstraat" met de 
daarbij behoorende bebouwingsvoorschriften 
in te trekken en te vervangen door een, 
waarbij met de in dien brief aangehaalde en 
door den Inspecteur der Volksgezondheid, 
afdeeling Volkshuisvesting, geopperde be
zwaren rekening wordt gehouden ; d at ter 
zake dier bezwaren met gemelden Inspecteur 
overleg is gepleegd en vervolgens een gewij
zigd ontwerp van een plan van uitbreiding 
voor het terrein Heistraat-Tulpstraat is ge
maakt; dat tegen dit ontwerp twee bezwaar
schriften zijn ingebracht, namelijk van 1 °. 
de N .V. Bouw- en Handelmaatschappij 
,,WABO" te Eindhoven en 2° . van Dr. A. J. 
Berman; dat het onder 2° . bedoelde be
zwaarschrift niet binnen den daarvoor inge
volge de Woningwet gestelden termijn, als 
bovenvermeld, is ingediend en mitsdien ter 
zijde wordt gelegd; dat, wat betreft het be
zwaarschrift van de N .V. ,,WABO", daarin 
is uitgegaan van de meening, dat voor het 
gedeelte der gelJleente, waarin haar perceel. 
Sectie D, No. 2218, is gelegen, reeds een uit-
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breidingsplan bestaat, wat niet het geval is; 
dat, voor het geval adressante met het "thans 
nog bestaande uitbreidingsplan" bedoeld 
mocht hebben het bovenaangehaalde op 12 
Februari 1942 door hem, burgemeester, vast
gestelde doch nimmer in werking getreden 
uitbreidingsplan, niet gedeeld kan worden 
de opvatting van adressante, dat zij volgens 
laatstvermeld uitbreidingsplan op haar ter
rein drie woningen meer mc;icht bouwen, dan 
haar volgens het nieuwe ontwerp vrijstaat; 
dat immers voor gemeld perceel het bouw
front ongeveer hetzelfde is gebleven en in 
de bebouwingsvoorschriften voor haar per
ceel geen wijziging is gebracht, terwijl bo
vendien de gevelbreedte bij de bebouwings
eischen, zoowel van het uitbreidingsplan van 
12 Februari 1942 als van het nieuwe ont
werp, terecht is vastgesteld in aansluiting 
aan de bebouwing Heezerweg-Leenderweg, 
van welke wegen de geprojecteerde straat 
een directe verbinding vormt; dat het in ver
band met het aantal leerplichtige kinderen 
in die omgeving noodzakelijk is ter plaatse, 
als in het uitbreidingsplan is aangewezen, 
terrein voor school en speelplaatsen te be
stemmen en het aangewezen terrein in op
pervlakte niet te groot is; 

dat mitsdien is ongegrond de conclusie 
van de reclamante, dat door het nieuwe onL 
werp hare belangen op ernstige wijze en bo
vendien onnoodig worden geschaad; 

dat de Commissaris der provincie Noord
Brabant, waarnemende de taak van Gede
puteerde Staten dier provincie, bij zijn be
sluit van II Augustus 1943 het evenvermel
de besluit van den burgemeester van Eind
hoven heeft goedgekeurd; 

dat van diens beslissing de N .V. Bouw_ en 
Handelmaatschappij "WABO", te Eindho
ven, in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
door gemeld plan haar belangen ten zeerste 
worden geschaad; dat volgens het vroegere 
uitbreidingsplan op haar terrein Sectie D, 
No. 2218, zes woningen konden worden ge
bouwd, terwij l volgens het nieuwe door den _ 
burgemeester vastgestelde plan slechts de 
helft of drie woningen zullen kunnen worden 
gebouwd; dat immers 1° . aan de eene zijde 
vroeger drie en thans slechts twee woningen 
konden worden gebouwd, omdat de gevel
breedte in het nieuwe plan is verhoogd tot 
5.2 5 M e n de minimum inhoud van iedere 
woning tot 3 50 M 3, waardoor er slechts twee 
bouwterreinen zijn en de vroeger geprojec
teerde arbeiderswoningen worden veranderd 
in kleine middenstandswoningen, terwijl het 
bouwterrein voor iedere woning niet meer, 
subsidiair niet noemenswaardig meer waard 
wordt, omdat een middenstander in een der
gelijke zuivere arbeidersbuurt niet wil wo
nen; 2 °. aan de overzijde van de geprojec
teerde straat slechts bouwterrein voor een 
woning overblijft, in verband met het reser
veeren van terrein voor schoolbouw, waar
van de waarde minder is dan van bouwter
rein, bedragende haar schade door een en 
ander minstens circa f 3000; dat anderzijds 
gemelde verandering van het plan naar haar 
meening absoluut niet noodig is en zelfs niet 
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gewenscht is, daar het betreffende terrein 
ligt in een uitgesproken volkswijk, terwijl voor 
eventueelen schoolbouw het in beslagnemen 
van een gedeelte van gemeld perceel van de 
N.V. Bouw- en Handelmaatschappij "WA
BO" geheel onnoodig is; dat het thans nog 
bestaande uitbreidingsplan dus naar haar 
meening verre de voorkeur verdient boven· 
het onderhavige nieuwe plan, waardoor haar 
belangen als eigenares van perceel Stratum 
Sectie D, No. 2218, onnoodig op ernstige, 
wijze worden geschaad; dat zij voorts nog 
opmerkt, dat het plan slechts enkele detail
punten betreft en geen uitbreidingsplan of 
herzien uitbreidingsplan is en het een ge
deelte der gemeente betreft, hetwelk nage
noeg reeds geheel bebouwd is, zoodat van 
een uitbreidingsplan geen sprake is, terwijl 
ook de formaliteiten en bepalingen, welke 
voor het tot stand komen van een uitbrei
dingsplan moeten worden nageleefd, niet zijn 
in acht genomen; 

Overwegende dat bij het ingestelde onder
zoek is komen vast te staan, dat het bestre
den besluit van den Commissaris der pro
vincie Noord-Brabant betrekking heeft op 
een deel van Eindhoven, hetwelk te voren 
niet in een goedgekeurd uitbreidingsplan be
grepen was, waaruit volgt, dat het beroep 
der N.V. Bouw- en Handelmaatschappij 
"WABO" op benadeeling, als gevolg van het 
veranderen van geldende voorschriften, reeds 
hierom niet opgaat; 

dat het goedgekeurde plan - ten aanzien 
waarvan, naar moet worden aangenomen, de 
voorgeschreven formaliteiten zijn nageleefd 
- noodig is te achten voor de goede ontwik
keling van het onderwerpelijk deel van Eind
hoven, en dat van ernstige benadeeling van 
belanghebbenden, als gevolg van dat plan, 
niet is gebleken; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
met handhavinl!' van vorenbedoeld besluit 

van den Commissaris der provincie Noord
Brabant het daartegen ingestelde beroep on
gegrond te verklaren. 

Onze Minister van Openbare Werken en 
Wederopbouw is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat met de voordracht van 
dien Minister in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan detî Raad van State, Afdee
ling voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 2osten December 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Op. W. en lf·, J. A. RINGERS. 

(Uitgeg. z Maart 1946.) 

Ministerie van Openbare 
Werken en Wederopbouw 

No. 16M/P.B.R., 
Afd.: Volkshuisvesting. 

's-Gravenhage, 3 December 1945. 

Aan de Koningin. 

Onder dagteekening van 2 Februari 1944 
bracht de Raad van State, Afdeeling voor de 
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Geschillen var/Bestuur, advies uit over het 
beroep der N.V. Bouw- en Handelmaatschap
pij "W ABO", te Eindhoven, tegen goedkeu
ring van een uitbreidingsplan voor een deel 
dier gemeente; het voorgedragen ontwerp
besluit luidt als volgt: 

,,De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnen:landsche Zaken; 

Gezien het beroep, ingesteld door de N.V. 
Bouw- en Handelmaatschappij "WABO", te 
Eindhoven, tegen het door den Commissaris 
der provincie Noord-Brabant d .d. n Augus
tus 1943, G. no. 428, IVe Afd., goedgekeur
de besluit van den burgemeester van Eind
hoven d.d. 12 Febr. 1943, no. 221H/6I38E, 
afdeeling IV, inzake vaststelling van een 
uitbreidingsplan voor een deel dier ge
meente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
2 Februari 1944, no. 10; 

Overwegende dat de burgemeester van 
Eindhoven, waarnemende de taak van den 
raad dier gemeente, bij zijn besluit van 1:i 

Februari 194;1, met intrekking van zijn be
sluit van 12 Februari 1942 terzake vaststel
ling van een partieel uitbreidingsplan voor 
het " Terrein Heistraat-Tulpstraat", heeft 
vastgesteld het plan van uitbreiding ge
naamd: partieel uitbreidingsplan Gemeente 
Eindhoven "Terrein :fleistraat-Tulpstraat" 
met de daarbij behoorende bebouwingsvoor
schriften; 

dat de burgemeester daarbij onder meer 
heeft overwogen, dat bij brief van den Com
missaris der provincie Noord-Brabant, waar
nemende de taak van Gedeputeerde Staten 
dier provincie, van 29 April 1942, G. no. 4a8, 
IVe Afdeeling, is verzocht het bij zijn be
sluit van 12 Februari 1942 door den raad 
vastgestelde plan van uitbreiding, genaamd: 
partieel uitbreidingsplan gemeente Eindho-· 
ven "Terrein Heistraat-Tulpstraat'' met de 
daarbij behoorende bebouwingsvoorschriften 
in te trekken en te vervangen door een, 
waarbij met de in dien brief aangehaalde en 
door den Inspecteur der Volksgezondheid, 
afdeeling Volkshuisvesting, geopperde be
zwaren rekening wordt gehouden; dat ter 
zake dier bezwaren met gemelden Inspecteur 
overleg is gepleegd en vervolgens een gewij
zigd ontwerp van een plan van uitbreiding 
voor het terrein Heistraat-Tulpstraat is ge
maakt; dat tegen dit ontwerp twee bezwaar
schriften zijn ingebracht, namelijk van 1 °. 
de N.V. Bouw- en Handelmaatschappij 
,,WABO", te Eindhoven, en 2°. van Dr. A. 
J. Berman; dat het onder 2 ° . bedoelde be
zwaarschrift niet binnen den daarvoor inge
volge de Woningwet gestelden termijn, als 
boven vermeld, is ingediend en mitsdien ter
zijde wordt gelegd; dat, wat betreft het be
zwaarschrift van de N .V. ,,WABO", daarin 
is uitgegaan van de meening, dat voor het 
gedeelte der gemeente, waarin haar perceel 
Sectie D, no. 2218, is gelegen, reeds een uit-

' breidingsplan bestaat, wat niet het geval is; 
dat, voor het geval adressante met het 
,,thans nog bestaande uitbreidingsplan" be
doeld mocht hebben het bovenaangehaalde 
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op 12 Februari 1942 door hem, burgemees
ter, vastgestelde, doch nimmer in werking ge
treden uitbreidingsplan, niet gedeeld kan 
worden de opvatting van adressante, dat zij 
volgens laatstvermeld uitbreidingsplan op 
haar terrein drie woningen meer mocht bou
wen, dan haar volgens het nieuwe ontwerp 
vrijstaat; dat immers voor gemeld perceel 
het bouwfront (?ngeveer hetzelfde is geble
ven en in de bebouwingsvoorschriften voor 
haar perceel geen wijziging is gebracht, ter
wijl bovendien de gevelbreedte bij de bebou
wingseischen, zoowel van het uitbreidings
plan van 12 Februari 1942 als van het nieu
we ontwerp, terecht is vastgesteld in aanslui
ting aan de Î>ebouwing Heezerweg-Leen
derweg van welke wegen de geprojecteerde 
straat een directe verbinding vormt; dat het 
in verband met het aantal leerplichtige kin
deren in die omgeving noodzakelijk is ter 
plaatse, als in het uitbreidingsplan is aange
wezen, terrein voor . school è n speelplaatsen 
te bestemmen en het aangewezen terrein in 
oppervlakte niet te groot is; dat mitsdien is 
ongegrond de conclusie van de reclamante, 
dat door het nieuwe ontwerp hare belangen 

· op ernstige wijze en bovendien onnoodig 
worden geschaad; 

dat de1 Commissaris der provincie Noord
Brabant, waarnemende de taak van Gedepu
teerde Staten dier provincie, bij zijn besluit 
van II Augustus 1943 het evenvermelde be
sluit van den burgemeester van Eindhoven 
heeft goedgekeurd; 

dat van diens beslissing de N.V. Bouw- en 
Handelmaatschappij "WABO" te Eindho
ven, in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
door gemeld plan haar belangen ten zeerste 
worden geschaad; dat volgens het vroegere 
uitbreidingsplan op haar terrein .Sectie D., 
no. 2218, zes woningen konden worden ge
bouwd, terWijl volgens het nieuwe door den 
burgemeester vastgestelde plan slechts de 
helft of drie woningen zullen kunnen worden 
gebouwd; dat immers 1 ° . aan de eene zijde 
vroeger drie en thans slechts twee woningen 
konden worden gebouwd, omdat de gevel
breedte in het nieuwe plan is verhoogd tot 
5.25 M. en de minimum inhoud van iedere 
woning tot 350 M 3., waardoor er slechts 
twee bouwterreinen zijn en de vroeger ge
projecteerde arbeiderswoningen worden ver
anderd in kleine middenstandswoningen, ter
wijl het bouwterrein voor iedere woning niet 
meer, subsidiair niet noemenswaardig meer 
waard wordt, omdat een middenstander in 
een dergelijke zuivere arbeidersbuurt niet 
wil wonen; 2 °. aan de overzijde van de ge
projecteerde straat slechts bouwterrein voor 
een woning overblijft, in verband met het 
reserveeren van terrein voor schoolbouw, 
waarvan de waarde minder is dan van bouw
terrein, bedragende haar schade door een en 
ander minstens circa f 3000; dat anderzijds 
gemelde verandering van het plan naar haar 
meening absoluut niet noodig is en zelfs niet 
gewenscht, daar het betreffende terrein ligt 
in een uitgesproken volkswijk, terwijl voor 
eventueelen schoolbouw het in beslagnemen 
van een gedeelte van gemeld perceel van 
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de N.V. Bouw- en Handelmaatschappij 
"WABO" geheel onnoodig is; dat het thans 
nog bestaande uitbreidingsplan dus naar haar 
meening verre de voorkeur verdient boven 
het onderhavige nieuwe plan, waardoor haar 
belangen als eigenares van perceel Stratum 
Sectie D, no 22.18, onnoodig op ernstige wij
ze worden geschaad; dat zij voorts nog op
merkt, dat het plan slechts enkele detailpun
ten betreft en geen uitbreidingsplan of her
zien uitbreidingsplan is en het een gedeelte 
der gemeente betreft, hetwelk nagenoeg 
reeds geheel bebouwd is, zoodat van een uit
breidingsplan geen sprake is, tenvijl ook de 
formaliteiten en bepalingen, welke voor het 
tot stand komen van een uitbreidingsplan 
moeten worden nageleefd, niet zijn in acht 
genomen; 

Overwegende, dat, al kan het in het alge
meen niet ontoelaatbaar worden geacht, dat 
voor terreinen, die zooals het onderhavige 
geheel binnen bestaande bebouwing zijn ge
legen, een plan van uitbreiding wordt tot 
stand gebracht, zulks in het hierbedoelde ge
val wel bezwaren ontmoet, nu de geheele be_ 
staande bebouwing langs den Heezerweg en 
de Heistraat daarin is opgenomen; 

dat, wanneer het inderdaad niet mogelijk 
zou zijn het onderwerpelijke plan vast te 
stellen zonder dit opnemen van bestaande 
bebouwing, het gemeentebestuur zijn doel 
zal moeten bereiken met toepassing van de 
artikelen 35 en 43 der Woningwet; 

Gezien deze wet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening no. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Neder!andsche gebied 
betreffen.de de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van den Commissaris der provincie Noord
Brabant aan het bovenvermelde besluit van 
den burgemeester der gemeente Eindhoven 
van 12 Februari 1943 als'nog goedkeuring te 
onthouden. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken." 

Bij brief van 10 Augustus 1944 heeft de 
Secretaris-Generaal van Binnenlandsche Za
ken de overweging van h~ beroep opnieuw 
bij den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, aanhangig gemaakt, 
onder aanvoering van het volgende: 

,,Met de, door U voqrgestelde, beschik
king op een beroep inzake een uitbreidings
plan van Eindhoven kan ik, aanvankelijk, 
niet instemmen in verband onder meer met 
de omstandigheid, dat de, in overeenstem
ming met den woningwet-inspecteur vastge
stelde en goedgekeurde, omvang van dat plan 
niet in beroep is bestreden. Voor het ambts
halve bezwaar maken tegen dien omvang zie 
ik aanvankelijk geen reden. Ik merk hierbij 
op, dat uit de rechtsoverweging van Uw ont
werpbesluit niet blijkt noch valt af te leiden, 
welk ernstig bezwaar, in redelijkheid, zou 
bestaan tegen het opnemen, in het onder-
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werpelijke uitbreidingsplan ,van de geheele 
bestaande bebouwing langs den Heezerwèg 
en de Heistraat. In het algemeen lijkt het 
mij, reeds met het oog ,op den vereischten 
samenhang, redelijk, in een bestemmingsre
geling voor een zoogenaamd "binnenterrein" 
- als het onderwerpelijke - mede de aan
grenzende (o.ringende) bebouwing te be
trekken." 

In haar nader advies, dd. 23 Augustus 
I944, handhaaft de Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur haar bezwaar tegen het 
opnemen, in het onderwerpelijke uitbrei
dingsplan, van bebouwing langs den Heezer
weg en de Heistraat; zij acht het opnemen 
van bestaande bebouwing in een uitbrei
dingsplan in strijd met het stelsel der Wo
ningwet. 

Genoemde Afdeeling houdt, naar het mij 
voorkomt, geen rekening met de omstandig
heid, dat het onderwerpelijke uitbreidings
plan de, daarin opgenomen, bestaande be
bouwing in geen opzicht aantast: die be
bouwing blijft, volgens het plan, onveran
derd. Waar dit het geval is meen ik, dat de 
opneming van bestaande bebouwing in een 
uitbreidingsplan - wat daarvan overigens 
zijn moge - niet in den weg staat aan. goed
keuring van zoodanig plan. Een ontwerp-be
sluit, dat overeenkomstig mijn zienswijze is 
opgemaakt, wordt Uwer Majesteit eerbiedig 
ter bekrachtiging aangeboden. 

De Min. v. Openb. W. en W., J. A. RINGERS. 

S.1<' 324 

22 December z945. BESLUIT, houdende 
aanwijzing van gemeenten met gemeen-
teiioli tie. , 

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

Justitie en van Binnenlandsche Zaken van 
18 December 1945, afdeeling Politie no. 
3 6/45 Kabinet en afdeeling Openbare Orde 
en Veiligheid No. 9062 ; 

Gèlet op het bepaalde in artikel I onder 
b van het Politiebesluit 1945; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te bepalen, dat in de navolgende ge

meenten de politie zal bestaan uit gemeen
tepolitie: 

Noord-Brabant: Bergen op Zoom, Breda, 
Eindhoven, Helmond, 's-Hc,rtogenbosch, Oss, 
Roosendaal en Nispen, Tilburg en Vught. 

Gelderland: Apeldoorn, Arnhem, Nijme
gen, Zutphen, Renkum, Rheden, Ede. 

Zuid-Ho/land: Delft, Dordrecht, Gouda, 
's-Gravenhage, Leiden, Rotterdam, Rijswijk, 
Schiedam, Vlaardingen, Voorburg, Wasse
naar. 

Noord-Holland: Alkmaar, Amsterdam, 
Beverwijk, Bloemendaal, Bussum, Haarlem, 
Heemstede, Den Helder, Hilversum, Nieu
wer Amstel, Velsen, Zaandam en Zandvoort. 

Zeeland: Middelburg, Vlissingen. 
Utrecht: Amersfoort, Baarn, de Bilt, Jut

phaas, Maartensdijk, Soest, Utrecht, Zeist, 
Zuilen. 
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Friesland: Leeuwarden. 
Overijssel: Almelo, Deventer, Enschede, 

Hengelo, Zwolle. ' 
Groningen: Groningen. 
Drenthe: Assen, Emmen. 
Limburg: Heerlen, Kerkrade, Maastricht, 

Roermond, Venlo. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

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

's-Gravenhagc, den 22sten December 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Justitie, K0LFSCH0TEN. 
De Min. v. Binnen/. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. 25 Januari z946.) 

S. F 325 

27 December z945. BESLUIT tot schor
sing van het besluit van defi raad der 
gemeente Geldrop d.d. 26 November 
1945, in zake het houden van een in
terpellatie over het in beslag nemen en 
opslaan van goederen van Rijksduit
schers, N.S.B.-ers en anderen. 

(Geschorst tot z Juli z946). 

S. F 326 

27 December z945. BESLUIT, houdende 
vaststelling van een regeling betreffen
de de verbindende kracht van eenige 
bezettingsregelingen tot uitvoering van 
de Warenwet (Staatsblad 1935, no. 
793). 

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

van Sociale Zaken van 6 November 1945, 
No. 2050 P, afdeeling Volksgezondheid; 

Overwegende, dat het •noodzakelijk is na
dere regelen te stellen omtrent de verbin
dende kracht van een aantal bezettingsre
gelingen tot uitvoering van de Warenwet 
(Staatsblad 1935, No. 793), gedurende de 
vijandelijke bezetting van het Rijk in Euro
pa uitgevaardigd en in de Nederlandsche 
Staatscourant openbaar gemaakt; 

Gelet op de artikelen 15 en 28 van het 
Besluit Bezettingsmaatregelen (Staatsblad 
No. E 93); 

Gezien het advies der Commissie, bedoeld 
in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 
1935, No. 793); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 December x945, No. Io); 

Gezien het· nader rapport; van Onzen voor_ 
noemden Minister van 17 December 1945, 
No. 2465 P, Afdeeling Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De voorloopige schorsing, bedoeld 

in artikel 15, eerste lid, van het Besluit Be
zettingsmaatregelen, wordt opgeheven ten 
aanzien van de navolgende in de Nederland
sche Staatscourant openbaar gemaakte be
sluiten en beschikkingen van den Secreta
ris-Generaal van het Departement; van So
ciale Zaken: 
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ie. het besluit van 24 October 1940 
(Ned. Stct. van 30 October 1940, no. 212 en 
verbeterd in no. 217), houdende wijziging 
van het Koffie- en Theebesluit (Staatsblad 
1925, no. 13); 

2e. het besluit van 5 November 1940 
(Ned. Stct. van 18 November 1940, no. 225) 
inzake honing; 

3e. het besluit van 5 November 1940 
(Ned. Stct. van 18 November 1940, no. 225) 
betreffende suiker en stroop; 

4e. het besluit van 18 November 1940 
(Ned. Stct. van 23 November 1940, no. 
229a en verbeterd in no. 18 van 1941) be
treffende modelmelk; 

5e. het besluit van g Januari 1941 (Ned. 
Stct. van 29 Januari 1941, no. 20), houden
dé wijziging van het Eierenbesluit (Staats
blad 1931, no. 375); 

6e. de beschikking van 1 Maart 1941, 
no. 332 D/doss. 49, afd. Volksgezondheid 
(Ned. Stci. van 3 Maart 1941, no. 43) in
zake modelmelk; 

7e. het besluit van 20 Febni_ari 1941 . 
(Ned. Stct. van 10 Maart 1941, no. 48), 
houdende wijziging van het Kaasbesluit 
(Staatsblad 1927, no. 396); 

Se. het besluit van 21 Februari 1941 
(Ned. Stct. van 10 Maart 1941, no. 48) tot 
wijziging van het Vleesch- en Vleeschwaren
besluit (Staatsblad 1938, no. 865); 

ge. het besluit van 26 Februari 1941 
(Ned. Stct. van 12 Maart 1941, no. 50) tot 
wijziging en aanvulling van het Broodbesluit 
(Staatsblad 1925, no. 478); 

rne. het besluit van 15 Maart 1941 
(Ned. Stct. van 21 en 22 Maart 1941, no. 
57 en in no. 62 herplaatst wegens misstel
ling) tot afwijking ten aanzien van koffie
surrogaten van het bepaalde in artikel 5 
van het Koffie- en Theebeslui:t (Staatsblad 
1925, no. 13); 

ne. het besluit van 10 Maart 1941 
(Ned. Stct. van 24 Maart 1941, no. 58 en 
in no. 62 herplaatst wegens misstelling) tot 
afwijking van het bepaalde in art. 2, onder 
3, van het Eierbesluit (Staatsblad 1926, no. 
280); 

12e. het beslui.t van g April 1941 (Ned. 
Stct. van 17 April 1941, no. 74 en verbeterd 
in no. 94) tot wijziging van het Melkbesluit 
(Staatsblad 1939, no. 43) waarvan de tekst 
opnieuw afgekondigd is bij Koninklijk Be
sluit van 15 Juli 1939 (Staatsblad no. 863); 

13e. het besluit van 31 Maart 1941 
(Ned. Stct. van 19 April 1931, no. 75) tot 
wijziging van het Vleesch- en Vleeschwa
renbesluit (Staatsblad 1938, no. 865); 

14e. het besluit van 9 April 1941 (Ned. 
Stct. van 20 en 21 Juli 1941, no. n8) hou
dende wijziging van het Koffie- en Thee
besluit (Staatsblad 1925, no. 13); 

15e. het besluit van 12 Juli 1941 (Ned. 
Stct. van 23 Juli 1941, no. 1941) tot wijzi
ging van het Koffie- en Theebesluit 
(Staatsblad 1925, no. 13); 

16e. het besluit van 24 Juli 1941 (Ned. 
Stct. van 5 Augustus 1941, no. 150) tot wij
ziging van het Jam-Limonadebesluit 1937 
(Staatsblad no. 854); 
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17e. het besluit van 21 Juli 1941 (Ned. 
Stct. van 6 Augustus 1941, no. 151) tot wij
ziging van het Meelbesluit (Staatsblad 
1924, no. 313); 

18e. het besluit van 29 December 1941 
(Ned. Stef. van 21 Januari 1942, no. 14) tot 
wijziging van het Melkbesluit (Staatsblad 
1929, no. 43), waarvan de tekst opnieuw is 
afgekondigd bij Koninklijk Besluit van 15 
Juli 1939 (Staatsblad no. 863); 

19e. het besluit van 12 Februari 1942 
(Ned. Stct. van 27 en 28 Februari 1942, no. 
41) tot wijziging van het Meelbesluit 
(Staatsblad 1924, no. 313); 

2oe. het besluit van 14 April 1942 (Ned. 
Stct. van 6 Mei 1942, no. 87) betreffende 
korstlooze kaas en smeerkaas; 

21e. het besluit van 7 April 1942 (Ned. 
Stct. van 8 Juni 1942, no. 108) tot wijziging 
van het Algemeen Besluit (Warenwet) 
(Staatsblad ,1925, no. 262) en tot het aan
brengen van daarmede samenhangende wij
zigingen; 

22e. de beschikking van 22 Juni 1942, 
no. 749 D I/doss. 33, afd. Volksgezondheid 
(Ned. Stct. van 29 Juni 1942, no. 123) tot 
het opni'euw afkondigen van den tekst van 
het Algemeen Besluit ·(Warenwet) (Staats
blad 1925, no. 262), zooals deze thans luidt; 

23e. het besluit van 8 Juli 1942 (Ned. 
Stct. van 31 Juli 1942, no. 147) tot tijdelijke 
afwijking van bepalingen van het Jam-Li
monadebesluit (Staatsblad 1937, no. 854) ; 

24e. het besluit van 25 September 194:t 
(Ned. Stct. van 19 October 1942, no. 203) 
tot wijziging van het Jam-Limonadebesluit 
(Staatsblad 193 7, no. 854) ; 

25e. het besluit van 17 October 1942 
(Ned. Stct. van 19 November 1942, no. :t26} 
tot wijziging van het Kapokbesluit (Staats-
blad 1930, no. 65); I 

26e. het besluit van 5 October 1942 
(Ned. Stct. van 18 December 1942, no. 247 
en verbeterd in no. 38 van 1943) tot wijzi
ging van het Suiker- en Stroopbesluit 
(Staatsblad 1924, no. 95); 

2 7e. het besluit van 6 Februari 1943 
(Ned. Stct. van 19 Maart 1943, no. 55) tot 
toepassing van de artikelen 14 en 15 der 
Warenwet (Staatsblad 1935, no. 793) (Aro
ma-, Jus- en Soepbesluit 1943); 

28e. het besluit van 19 Februari 1943 
(Ned. Stct. van ,9 Mei ,943, no. 96) tot 
aanvulling van het Broodbesluit (Staats
blad 1925, no. 478), met dien verstande, dat 
het daarbij in artikel 1, onder II, bepaalde 
vervalt; 

29e. het besluit van 12 April 1943 (Ned. 
Stct. v;:m 27 Mei 1943, no. 102 ) tot aan
vulling en wijziging van het Waschmidde
lenbesluit (Staatsblad no. 345); 

3oe. de beschikking van 22 December 
1943, no. 24 D /doss. 33, afdeeling Volksge
zondheid (Ned. Stct. van 24 Januari 1944, 
no. 16) inzake vergunning tot bewerken van 
visch, schelp- en schaaldieren; ' 

31e. het besluit van 26 November 1943 
(Ned. Stct. van 31 Januari 1943, no. 21) tot 
tijdelijke afwijking van bepalingen van het 
Wijnbesluit (Staatsblad 1929, no. 137); 
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32e. het besluit van 18 Februari 1944 
(Ned. Stct. van 17 Maart 1944, no. 55) tot 
tijdelijke afwijking van bepalingen van het 
Jam-Limonade-besluit (Staatsblad 1937, no. 
854); 

33e. het besluit van rn Februari 1944 
(Ned. Stct. van 20 Maart 1944, no. 56) tot 
wijziging van het Melkbesluit (Staatsblad 
1929, no. 43), waarvan de tekst opnieuw is 
afgekondigd bij Koninklijk Besluit van 15 
Juli 1939 (Staatsblad no. 863); 

34e. het besluit van 23 Februari 1944 
(Ned. Stct. van 18 April 1944, no. 75) tot 
wijziging van het MQdelmelkbesluit 1940; 

35e. het besluit van 21 April 1944 (Ned. 
Stct. van 6 Juni 1944, no. 108) tot wijziging 
van het Besluit op vaste melkproducten 
(Staatsblad 1932, no. 57); 

36e. het besluit van s Februari 1943' 
(Ned. Stct. van I Augustus 1944, no. 148) 
tot wijziging van het Jam-Limonadebesluit 
(Staatsblad 1937, no. 854); 

37e. het besluit van s Juli 1944 (Ned. 
Stct. van 9 Augustus 1944, no. 154) tot wij
ziging en aanvulling van het Melkbesluit 
(Staatsblad 1929, no. 43), zooals dit op
nieuw is afgekonqigd bij besluit .van 15 Juli 
1939 (Staatsblad no. 863); 

38e. het besluit van 17 Juli 1944 (Ned. 
Stct. van 29 Augustus 1944, no. 168) tot 
tijdelijke afwijking van bepalingen, voorko
mende in de besluiten, gebaseerd op de ar
tikelen 14 en 15 der Warenwet en betrek
king hebbende op het gebruik van conser
veermiddelen in waren. 

2. De artikelen 6 en 8 van het Besluit 
Bezettingsmaatregelen vinden op de beslui
ten en beschikkingen, vermeld in het voor
gaande artikel, overeenkomstige toepassing. 

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

Onze Minister van Sociale Zaken is - be
last met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezon<den aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 27sten December 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. II Januari z946.) 
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:17 December z945. BESLUIT, houdende 
vaststelling van een regeling betreffen
de de verbindende kracht van eenige 
bezettingsmaatregelen, rakende den 
kleinhandel in alcoholische dranken. 

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

Sociale Zaken van 27 October 1945, No. 933 
P, Afd. Volksgezondheid; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is na
dere regelen te stellen omtrent de verbin
dende kracht van een aantal maatregelen, 
gedurende de vijandelijke bezetting van het 
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Rijk in Europa uitgevaardigd, in de Neder
landsche Staatscourant openbaar gemaakt 
en rakende den 'kleinhandel in alcoholische 
dranken; . 

Gelet op de artikelen 15 en 28 van het Be
sluit Bezettingsmaatregelen (Staatsblad No. 
E 93); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 December 194,5, No. II ) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 December 1945, 
No. 2476 P, Afd. Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Buiten werking treden: 
1 ° . het besluit van den Secretaris-Gene

raal van het Departement van Sociale Zaken 
van 5 Maart 1941 (Nederlandsche Staats
courant van 21 en 22 Maart 1941, no. 57) 
tot wijziging van de Drankwet (Staatsblad 
1931, no. 476), zooals deze laatstelijk is ge
wijzigd bij de Wet van 14 Maart 1935 
(Staatsblad no. 129); 

2 °. het besluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Sociale Zaken 
betreffende den drankverkoop in cantines 
van den Nederlandschen Arbeidsdienst van 
6 September 1941, no. 803 G/doss. x, Afd. 
Volksgezondheid (Nederlandsche Staatscou
rant van 10 en II October 1941, no. 198). 

2. De voorloopige schorsing, bedoeld in 
artikel 15, eerste lid, van het Besluit Bezet
tingsmaatregelen, geldt niet ten aanzien van 
de werking der navolgende in de Nederland
sche Staatscourant openbaar gemaakte be
zettingsregelingen: 

1°. het besluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Sociale Za
ken van 24 Juli 1941, no. 660 G/doss. x, afd. 
Volksgezondheid (Nederlandsche Staats
courant van 4 Augustus 1941, no. 149) tot 

1 wijziging van het Drankwetbesluit 1932; 
2 °. het besluit van den Secretaris-Gene

raal van het Departement van Sociale Za
ken van 12 December 1941, no. 33 G/doss. 
1, afd. Volksgezondheid (Nederlandsche 
Staatscouran't van 15 Januari 1942, no. 10) 
tot aanvulling van de Drankwet (Staatsblad 
19·p, no. 476), zooals dit besluit is gewijzigd 
bij besluit van 28 Februari 1942, no. 238 
G/doss. 1, afd. Volksgezondheid (Nederland
sche Staatscourant van 17 Maart 1942, no. 
53); 

.'! 0 • het besluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Sociale Za
ken van ~I October 1942, no. 1005 G/doss. x, 
afd.Volksgezondheid (NederlandscheStaats
courant van 8 December 1942, no. 239) be
treffende de terugbetaling van het vergun
nings- en verlofsrecht, bedoeld in de artike
len 23 en 46 van de Drankwet (Staatsblad 
1931, no. 476); · 

4 °. het besluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Sociale Za
ken van 28 Januari 1943 (Nederlandsche 
Staatscourant van 2 Maart 1943, no. 42) tot 
afwijking van de bepalingen van de Drank
wet (Staatsblad 1931, no. 476) in verband 
met evacuatiemaatregelen, welk besluit ge
acht wordt in het bevrijde gebied zijn geldig
heid, nimmer te hebben verloren; 
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5°. het besluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Sociale Za
ken van 21 April 1943, no. 6n G/doss. 1, 
afd. Volksgezondheid (NederlandscheStaats
courant van 18 Juni 1943, no. u6) betref
fende de terugbetaling van het vergunnings
en verlofsrecht, bedoeld in de artikelen 23 
en 46 van de Drankwet (Staatsblad 1931, 

1 
no. 476); 

6°. het besluit van den Secretaris-Gene
raal van het Depaxtement van Sociale Za
ken van 12 April 1944, no. 395 G/doss. 1 afd. 
Volksgezondheid (Nederlandsche Staats
courant van u Mei 1944, no. 93) tot uit
voering van artikel 5 en afwijking van ax
tikel 20 van de Drankwet (Staatsblad 1931, 
no. 476); 

7°. het besluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Sociale Za
ken van 26 Mei 1944, no. 595 G/doss. 1, afd. 
Volksgezondheid (Nederlandsche Staats
courant van 28 Juni 1944, no. 124) betref
fende de terugbetaling van het vergunnings
en verlofsrecht, bedoeld in de artikelen 23 
en 46 van de Drankwet (Staatsblad 1931, no. 
476). 

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

O02e Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering 'van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 27sten December 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. II Januari z946). 

S. F 328 

.27 December z945. BESLUIT, houdende 
aanwijzing van den Bevelhebber Strijd
krachten Oost als Commandeerend Ge
neraal in den zin van artikel 243 van 
de Regtspleging bij de Landmagt en in 
den zin van het Organisatiebesluit 
Rechtspleging te velde 1944. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van O02e Ministers 

voor Algemeene Oorlogvoering, van Oorlog, 
van Marine en van Justitie van 15 Novem
ber 1945, Afdeeling B 1, Bureau 2, Nr. 182; 

Overwegende, dat de Bevelhebber Strijd
krachten Oost dient te worden aangewezen 
als Commandeerend Generaal in den zin 
van artikel 243 van de Regtspleging bij de 
Landmagt en in den zin van het Organisa
tiebesluit Rechtspleging te velde 1944; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. De Bevelhebber Strijdkrachten 

Oost wordt aangewezen als Commandeerend 
Generaal in den zin van artikel 243 van de 
Regtspleging bij de Landmagt en in den zin 
van het Organisatiebesluit Rechtspleging te 
velde 1944. 

2. :Pit besluit treedt in werking met in-
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gang van den dag volgende op dien zijner 
afkondiging. 

O02e Ministers voor Algemeene Oorlog
voering van het Koninkrijk, van Oorlog, van 
Marine en van Justitie zijn, ieder voor zoo
veel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 27sten December 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. voor Alpem. Oorlogvoering van het 

Koninkrijk, W . SCHERMERHORN. 

De Min. van Oorlog, J. MEYNEN. 

De Min. van Marine, DE Boov. 
De Min. van Justitie, KOLFSCHOTEN. 

(Uitgeg. 22 Januari z946.) 
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28 December z945. BESLUIT tot intrek
king van de voorloopige schorsing Uit
voeringsbeschikking Wegenverkeer. 

Wij WILHELMINA, e02.; 
Op de voordracht van Onzen Minister 

van Verkeer en Energie van 22 December 
1945, no. 903, Afdeeling Juridische Zaken; 

Overwegende, dat het wenschelijk is ge
bleken de voorloopige schorsing van de Uit~ 
voeringsbeschikking Wegenverkeer van ,den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat van 14 October 1941 (Ne
derlandsche Staatscourant van 14 October 
1941, no. 200) buiten werking te stellen; 
· Gelet op de artikelen 28 j 0

• 7 en 15 van 
het Besluit bezettingsmaatregelen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
r. De voorloopige schorsing, als bedoeld 

in artikel 15, lid 1, van het Besluit bezet
tingsmaatregelen, geldt niet ten aanzien van 
de Uitvoeringsbeschikking Wegenverkeer. 

2. Waar in die beschikking wordt ge
sproken van "Secretaris-Generaal (van het 
Departement van Waterstaat)", ,.Commis
saris (der provincie)" en "burgemeester" 
dient· hiervoor te worden gelezen respectie
velijk: 

,.Minister ( van het Departement van Ver -
keer en Energie)", ,.Gedeputeerde Staten" 
en "burgemeester en wethouders". 

O02e Minister van Verkeer en Energie is 
belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

's-Gravenhage, den 28sten December 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. ·van Verk. en E., TH. VAN SCHAIK. 

(Uitgeg. II Januari z946.) 
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28 December z945. BESCHIKKING van 
den Minister van Financiën, houdende 
wijziging van de Beschikking Deblok
keering 1945 (Staatsblad no. F 196). 

De Minister van Financiën, 
Overwegende, dat het noodzakelijk is na

K 2663 
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dere voorzieningen te treffen ter zake van de 
geldzuivering; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 3 
Augustus 1945, houdende vaststelling van 
het Machtigingsbesluit Geldzuivering (Stbl. 
no. F 133); 

Heeft goedgevonden te bepalen: 

Artikel I. 

De Beschikking Deblokkeering 1945 
(Staatsblad no. F 196) wordt gewijzigd vast
gesteld als volgt: 

Art. 1. 1. Deze beschikking neemt over 
de begripsbepalingen van de Beschikking 
Geldzuivering 1945, artikel 1. 

2. Voor de toepassing van deze beschik
king en de krachtens deze beschikking te ge
ven nadere regelen en voorschriften wordt 
voorts verstaan onder: 

a. rekening, een credit staande rekening 
bij de Nederlandsche Bank of een lid der 
bedrijfsgroepen Effectenhandel, Handels
banken, Landbouwcredietbanken of Spaar
banken; 

b. geblokkeerde rekening, een rekening 
waarover zonder vrijstelling krachtens be
schikking van den Minister van Financiën 
of zonder vergunning van de Nederlandsche 
Bank, noch door overschrijving, noch door 
uitbetaling van betaalmiddelen mag worden 
beschikt; 

c. girale rekening, een rekening waarover 
uitsluitend door middel van overschrijving 
mag worden beschikt; 

d. vrije rekening, een rekening waarover 
zoowel door middel van overschrijving als 
door uitbetaling van betaalmiddelen mag 
worden beschikt. 

Art. 2. 1. Het verrichten van debitee
ringen ten laste van een geblokkeerde reke
ning zonder dat uit de opdracht blijkt, dat 
deze op een geblokkeerde rekening betrek
king heeft, is verboden. 

2. Opdrachten, vermeldende dat tegoed
schrijving moet geschieden ten gunste van 
een geblokkeerde rekening, mogen uitslui
tend ten gqnste van een geblokkeerde reke
ning worden uitgevoerd. 

3. Handelingen in strijd met het eerste 
en tweede lid worden aangemerkt als mis
drijven. 

Art. 3. Geblokkeerde rekeningen, ont
staan hetzij ingevolge het bepaalde bij het 
Koninklijk Besluit van 5 Juli 1945 (Staats
blad no. F us). hetzij ingevolge het bepaal
de in de artikelen 12 en 14 van de Beschik
king Geldzuivering 1945, die ten name van 
een en denzelfden rekeninghouder luiden, 
kunnen door overboeking worden samenge
voegd. 

Art. 4. 1. Met ingang van 3 October 
1945 wordt van het saldo van iedere reke
ning volgens den stand van 2 October 1945 
na kassluiting, daarbij niet inbegrepen het 
tegoed op g'eblokkeerde rekening, ontstaan 
ingevolge het bepaalde bij Koninklijk Be
sluit van 5 Juli 1945 (Staatsblad no. F n5), 
afgezonderd een bedrag van duizend gulden, 
vermeerderd met 25 ten honderd van het te-
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goed van de rekening volgens den stand van 
12 September 1945 na kassluiting, met dien 
verstande, dat het aldus te berekenen te
goed, dat naar boven wordt afgerond op het 
naastbij gelegen veelvoud van vijftig gulden, 
het bedrag van tienduizend gulden niet te 
boven gaat. Deze grens van tienduizend gul
den geldt niet voor de rekeningen van de
genen ten aanzien van wie door de Kamer 
van Koophandel voox de toepassing van deze 
bepaling schriftelijk wordt verklaard dat zij 
een bedrijf uitoefenen dat gerangschikt is in 
de vierde dan wel in een hoogere klasse van 
de schaal, bedoeld in artikel 19 van de Han
delsregisterwet (Staatsblad 1918, no. 493). 
Voornoemde verklaring wordt afgegeven 
door de Kamer van Koophandel binnen wier 
ressort het betrokken bedrijf is gevestigd. 

2. Het krachtens het eerste lid afgezon
derde bedrag wordt geboekt op girale reke
ning. 

3. Indien na de afzondering, bedoeld in 
het ee\ste lid, een bedrag zou resteeren van 
kleiner dan vijftig gulden, wordt dit bedrag 
mede op girale rekening tegoed geschreven. 

4. Het bepaalde in de voorgaande leden 
geldt niet met betrekking tot een rekening 
van een lid der bedrijfsgroepen Effectenhan
del, Handelsbanken, Landbouwcredietban
ken of Spaarbanken bij de Nederlàndsche 
Bank of bij een ander lid der bedoelde be
drijfsgroepen. 

Art. 4a. 1. De afzondering, bedoeld in 
artikel 4, eerste lid, voor zoover betrekking 
hebbende op het bedrag van duizend gulden, 
is niet van toepassing op rekeningen ge
opend na 7 Juli 1945. 

2. In afwijking van het gestelde in het 
eerste lid is de rekeninghouder, die -na 7 Juli 
1945 een of meer rekeningen heeft geopend, 
bevoegd tot een der leden van de bedrijfs
groepen Effectenhandel, Handelsbanken, 
Landbouwcredietbanken of Spaarbanken, in 
wier boeken zoodanige rekening is of zoo
danige rekeningen zijn geopend, het verzoek 
te richten ten laste daarvan één bedrag van 
duizend gulden af te zonderen en te boeken 
op girale rekening, zulks onder het voorbe
houd, dat hij jegens het bedoelde lid, na be
hoorlijke legitimatie, schriftelijk verklaart, 
dat hij slechts één zoodanig verzoek heeft in
gediend en zulks onverminderd zijn recht op 
afzondering van 2 5 ten honderd van het te
goed volgens den stand van 12 September 
1945 voor zoover de rekening of de rekenin
gen zijn geopend vóór of op 12 September 
1945. 

3. Het bedoelde lid van de bedrijfsgroe
pen Effectenhandel, Handelsbanken, Land
bouwcredietbanken of Spaarbanken geeft 
aan het in het tweede lid bedoelde verzoek 
gevolg en zendt een afschrift van de in dat 
lid bedoelde verklaring aan het Secretariaat 
van de Hoofdgroep Banken te Amsterdam. 

4. Het afleggen van een valsche verkla
ring als bedoeld in het tweede lid wordt be
schouwd als misdrijf. 

Art. 4b. 1. Van het saldo van iedere ge
blokkeerde rekening, ontstaan ingevolge het 
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bepaalde bij het Koninklijk Besluit van s 
Juli x945 (Staatsblad no. F us), volgens 
den stand van 2 October x945 na kassluiting, 
wordt afgezonderd een bedrag van 25 ten 
honderd, tot een maximum van f xo,ooo. 
Deze grens van f xo,ooo geldt niet voor de 
rekeningen van degenen ten aanzien van wie 
door de Kamer van Koophandel voor de toe
passing van deze bepaling schriftelijk wordt 
verklaard dat zij een bedrijf uitoefenen dat 
gerangschikt is in de vierde dan wel in een 
hoogere klasse van de schaal, bedoeld in ar
tikel x9 van de Handelsregisterwet (Staats
blad x92x, no. 262). Voornoemde verklaring 
wordt afgegeven door de Kamer van Koop-
handel binnen wier ressort het betrokken be
drijf is gevestigd. 

2. Het aldus afgezonderde bedrag wordt 
verminderd met het bedrag, dat op de ge
blokkeerde rekening of de geblokkeerde re
keningen, die de belanghebbende aanhoudt 
in de boeken van de instelling, alwaar het in 
het eerste lid bedoelde tegoed berust, sedert 
26 September x945, krachtens bijzondere of 
algemeene vergunning van de Nederland
sche Bank ter overschrijving op girale of 
vrije rekening, dan wel ter uitbetaling in be
taalmiddelen, is vrijgegeven. 

3. Het in het eerste lid bedoelde bedrag 
wordt, nadat daarop de aftrek bedoeld in 
het tweede lid is toegepast, geboekt op gi
rale rekening. 

Art. 4c. x. De Nederlandsche Bank is 
bevoegd van geval tot geval een termijn t e 
bepalen, waarbinnen de afzonderingen, be
doeld in de artikelen 4, 4a en 4b, uiterlijk 
moeten zijn tot stand gebracht. 

2. In geval van nalatigheid tot het ver
richten van de afzonderingen, binnen den 
termijn, bedoeld in het eerste lid, is de Ne
derlandsche Bank bevoegd te bepalen dat 
het bedrijf van het betrokken lid van de be
drijfsgroepen Effectenhandel, Handelsban
ken, Landbouwcredietbanken of Spaarban
ken gesloten wordt totdat de bedoelde af
zondering ten genoege van de Nederlandsche 
Bank zal zijn tot stand gebracht. 

Art. 4d. x. De inspecteur der belastin
gen is bevoegd te bepalen dat ten aanzien 
van de rekening van bepaalde personen of 
lichamen de afzonderingen, bedoeld in de 
artikelen 4, 4a en 4b, niet worden tot stand 
gebracht, of dat het tegoed o p vrij e r ekening 
geheel dan wel _tot een door hem vast te steL 
len bedrag opnieuw wordt geblokkeerd. 

2. Ten aanzien van geblokkeerde reke
ningen en bedragen, als bedoeld in het eerste 
lid, hebben algemeene vrijstellingen, krach
tens beschikking van den Minister v an Fi
nanciën en vergunningen van de Nederland
sche Bank, strekkend tot uitbetaling in be
taalmiddelen en/of overdracht door over
schrijving, geen kracht. 

3. De inspecteur der belastingen is be
voegd andere geblokkeerde rekeningen aan 
te wijzen ten aanzien waarvan de in het vo
rige lid bedoelde vrijstellingen en vergunnin
gen tot een door hem vast te stellen bedrag 
evenmin kracht hebben. 

4. De inspecteur doet van zijn besluit, 
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als bedoeld in het eerste en derde lid, mede
deeling aan dengene die de rekening houdt, 
zoomede aan dengene te wiens name de re
kening staat. Op overschrijvingen of uitbe
talingen, verricht in strijd met het besluit 
van den inspecteur, kan degene die de reke
ning houdt tegenover 's Rijks Schatkist geen 
beroep doen. 

Art. 5. Ingetrokken. 
Art. 6. x. Voldoening van verplichtingen 

uit hoofde van reis_ en andere chèques, in
casso- en andere wissels, postwissels tot een 
bedrag van f 50 of meer, betaalbaar gestelde 
coupons en dividendbewijzen, losbare obli
gatiën, schatkistpapier en in het algemeen 
uit hoofde van alle betalingsstukken, waar
depapieren of overeenkomsten, die recht ge
ven het daarin uitgedrukte of uit hoofde 
daarvan verschuldigde bedrag te ontvangen 
op of na 26 September x945 en die vóór de
zen datum zijn uitgeschreven, betaalbaar ge
steld, vervallen of tot stand gekomen, mag 
door den debiteur of kooper slechts worden 
verricht en mag door den crediteur of ver
kooper slechts worden aangenomen door tus
schenkomst van de Nederlandsche Bank of 
van een lid der bedrijfsgroepen Effectenhan
del, Handelsbanken, Landbouwcredietban
ken of Spaarbanken. Deze zijn gehouden de 
tegenwaarde op geblokkeerde rekening ten 
name van den begunstigde goed te schrijven. 
Hetzelfde geldt voor voldoening van ver
plichtingen uit hoofde van obligatiën, welke 
op of na 26 September zijn of worden be
taalbaar gesteld, alsmede voor de terugbe
taling door publiekrechtelijke lichamen op 
onderhandsche geldleeningen, kasgeldleenin
gen mede daaronder begrepen, welke hun op 
of na 26 September zijn of worden verstrekt, 
met dien verstande dat de uit dezen hoofde 
te verrichten betaling op vrije rekening wordt 
tegoedgeschreven, ingeval deze verstrekking 
uit vrije betaalmidcjelen of tegoeden heeft 
plaats gehad. Gebl6kkeerde tegoeden, ont
staan uit terugbetaling op voornoemde lee
ningen, mogen worden aangewend voor ver
lenging dezer leeningen. . 

2. Opdrachten tot overschrijving, waar
voor de rekening van den opdrachtgever 
vóór den datum, genoemd in het eerste lid, 
is belast, kunnen slechts op geblokkeerde re
kening van den begunstigde word'i,n goedge
schreven. 

3 . H et is b edrijven, diensten en in het 
algemeen allen lichamen, met uitzondering 
van de Nederlandsche Bank en van de leden 
van de bedrij fsgroepen Effectenhandel, 
Handelsbanken, Landbouwcredietbanken en 
Spaarbanken, niet toegestaan goedschrijvin
gen te verrichten of betalingen te doen aan 
of ten gunste van hen die 11:elden aan het be
drijf, den dienst of het lichaam hebben toe
vertrouwd dan wel daarbij een rekeningcou
rantverhouding onderhouden. Dit verbod be
treft niet na 2 October x945 toevertrouwde 
gelden. 

4. Tegoeden op geblokkeerde rekening, 
ontstaan door de aflossing van schatkistpa
pier, kunnen door rechthebbenden worden 
herbelegd in schatkistpapier, waarvan de op-
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bre11gst bij overdracht of verval weder op 
geblokkeerde rekening wordt goedgeschre
ven. Leden van de bedrijfsgroepen Effecten
handel, Handelsbanken, Landbouwcrediet
banken en Spaarbanken kunnen hun tegoe
den op geblokkeerde rekening, ook indien 
deze niet ontstaan zijn uit aflossingen ·van 
schatkistpapier, aanwenden voor belegging 
in schatkistpapier, waarvan de opbrengst bij 
overdracht of verval weder op geblokkeerde 
rekening wordt goedgeschreven. 

5. Handelingen in strijd met het eerste, 
tweede en derde lid worden beschouwd als 
misdrijven. 

Art. 6a. x. In afwijking van het bepaal
de in artikel 6, eerste lid, worden reischèques, 
chèques, en in het algemeen alle betalings
opdrachten ten laste van een rekening bij 
den Postchèque- en Girodienst die zijn uit
geschreven vóór 26 September, en waarop 
vóór dien datum niet door den rechthebben
de in contanten is beschikt, door het Cen
trale Girokantoor naar de rekening van den 
opdrachtgever teruggeboekt. 

2. De terugboeking, bedoeld in het eerste 
lid, wordt goedgeschreven op geblokkeerde 
rekening van den opdrachtgever. 

3. In afwijking van het bepaalde in het 
tweede lid wordt in het geval waarin de in 
het tweede lid bedoelde terugboekingen per 
rekening het bedrag van f 250 niet te boven 
gaan, de goedschrijving verricht op vrije re
kening. 

Art. 6b. 1. Bedrijven, diensten en licha
men, als bedoeld in artikel 6, lid 3, zijn be
voegd ten bate van degenen die aan hen gel
den hebben toevertrouwd, dan wel bij hen 
een rekening of rekeningcourantverhouding 
onderhouden, overschrijvingen te verrichten 
of betalingen te doen, op den voet van de 
voorschriften dezer beschikking en van de 
door de Nederlandsche Bank op grond van 
deze beschikking verleende algemeene ver
gunningen. 

2. Bedrijven, diensten en lichamen, als 
bedoeld in artikel 6, lid 3, zijn bevoegd aan 
het lid van de bedrijfsgroepen Effectenhan
del, Handelsbanken, Landbouwcredietban
ken of Spaarbanken, in welks boeken te 
hunnen behoeve een vrije rekening is ge
opend, opdracht te verstrekken ten laste van 
de bedoelde vrije rekening tot het verrichten 
van de uitbetalingen en overschrijvingen die 
op den voet van het bepaalde in het eerste 
lid zijn toegelaten. 

Art. oc. x. Voldoening van verplichtin
gen uit hoofde 

a. van binnenlandsche dividendbewijzen, 
die betrekking hebben op een boekjaar dat 
vóór of op 31 Juli 1944 is geëindigd, 

b. van binnenlandsche coupons, die ver
vallen zijn vóór of op 31 December 1944, 

en die op of na 15 November 1945 zijn be
taalbaar gesteld, mag door den directeur 
slechts worden verricht en mag door den 
crediteur slechts worden aangenomen door 
tusschenkomst van de Nederlandsche Bank 
of van een lid der bedrijfsgroepen Effecten
handel, Handelsbanken, Landbouwcrediet
banken of Spaarbanken. Deze zijn gehouden 
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de tegenwaarde op geblokkeerde rekening 
ten name van den begunstigde goed te 
schrijven. 

2. Het bepaalde in het eerste lid vindt op 
overeenkomstige wijze toepassing ten aan
zien van buitenlandsche dividendbewijzen 
die betrekking hebben op een boekjaar dat 
vóór of op 31 Juli 1944 is geëindigd, en van 
buitenlandsche coupons die vervallen zijn 
vóór of op 31 December 1944, met dien ver
stande, dat als tijdstip van betaalbaarstel
ling wordt beschouwd het tijdstip waarop zij 
ten behoeve van Nederlandsche ingezetenen 
feitelijk inbaar werden. 

3. Handelingen in strijd met het eerste 
en tweede lid worden beschouwd als mis
drijven. 

Art. 6d. x. De tegenwaarde van vorde
ringen, die krachtens het bepaalde in artikel 
1 van het Koninklijk Besluit van 24 Mei 
1940 (Staatsblad no. A 1) in eigendom zijn 
overgegaan op den Staat der Nederlanden, 
en die op den voet van artikel 5 van evenge
noemd besluit krachtens deviezenvergunning 
van de Nederlandsche Bank aan de voorma
lige rechthebbenden worden teruggegeven, 
mag slechts worden uitbetaald door tus
schenkomst van de Nederlandsche Bank of 
van een lid der bedrijfsgroepen Effecten
handel, Handelsbanken, Landbouwcrediet
banken of Soaarbanken. Deze zijn gehouden 
de tegenwaarde of geblokkeerde rekening 
ten name van den begunstigde goed te 
schrijven. 

2. Handelingen in strijd met het eerste 
lid worden beschouwd als misdrijven. 

Art. 7. 1. Het is verboden zonder vrij
stelling krachtens beschikking van den Mi
nister van Financiën of zonder vergunning 
van de Nederlandsche Bank tegoeden op ge
blokkeerde rekening op eenigerlei wijze: 

a. geheel of gedeeltelijk in betaalmidde
len uit te betalen of op te nemen; 

b. geheel of gedeeltelijk door overschrij
ving aan derden over te dragen of te doen 
overdragen. 

2 . Handelingen in strijd met het bepaal
de in het eerste lid worden beschouwd als 
misdrijven. 

Art. 8. x. Alle vrije rekeningen worden 
aangemerkt de rekeningen van: 

a. Rijks-, provinciale en gemeentecomp
tabelen, alsmede van comptabelen van wa
terschappen, veenschappen en veenpolders 
als zoodanig; 

b. Ambassaden, Gezantschappen en Con
sulaten van hier te lande geaccrediteerde 
vreemde mogendheden, alsmede van de le
den van het permanente Hof van Internatio
nale Justitie en van het Hof van Arbitrage, 
benevens van het buitenlandsche personeel 
dat in hun werkelijken dienst is; 

c. de landelijke bureau's van de Stichtin
gen Volksherstel, 1940-1945, Herstellings
oorden voor Oud-Illegale Werkers, Nationale 
Hulpactie Roode Kruis, het Nederlandsche 
Roode Kruis en het Nationaal Steunfonds, 
alsmede van nader door den Minister van 
Financiën aan te wijzen stichtingen en in
stellingen met charitatief doel. 
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2. De tegoeden van niet-ingezetenen, 
waarover ingevolge een monetair accoord, 
waarbij de Nederlandsche Regeering partij 
is, door belanghebbenden krachtens alge
meene vergunning van de Nederlandsche 
Bank kan worden beschikt, worden aange
merkt als tegoeden op vrije rekening. 

3. Op vrije rekening wordt mede geboekt 
het tegoed, dat krachtens beschikking van 
den Minister van Financiën of op grond van 
vergunning van de Nederlandsche Bank tot 
boeking op vrije rekening wordt toegelaten, 
alsmede stortingen in betaalmiddelen. 

Art. 9. z. Houders van een vrije reke
ning, als bedoeld in artikel 8, eerste lid, sub 
a, die overschrijving ontvangen van een on
verschuldigde betaling, zijn gehouden, in ge
val van restitutie, uitdrukkelijk opdracht te 
verstrekken, dat het terug te schrijven be
drag ten behoeve van den belanghebbende 
op geblokkeerde rekening worde goedge
schreven. 

2. Handelingen in strijd met het bepaal
de in het eente lid worden beschouwd als 
misdrijven. 

Art. 10. L De vergunningen, uitgegeven 
door of vanwege den. Minister van Finan
ciën, strekkende tot geheele of gedeeltelijke 
deblokkeering van rekeningen, ontstaan in
gevolge het bepaalde bij het Koninklijk be
sluit van 5 Juli 1945 (Staatsblad No. F u5), 
voor zoover deze vergunningen zijn veretrekt 
vóór of op 25 September 1945, verliezen met 
ingang van 26 September 1945 haar geldig
heid. 

2. Debiteeringen ten laste van geblok
keerde rekeningen, ingevolge het bepaalde 
bij het Koninklijk besluit van 5 Juli 1945 
(Staatsblad No. F u5), hetzij op grond van 
vrijstelling krachtens beschikking van den 
Minister van Financiën, hetzij op grond van 
vergunning, verleend door de Nederlandsche 
Bank, geschieden uitsluitend volgens de re
gelen, gesteld in deze béschikking. 

Art. u. Ingetrokken. 
Art. 12. Ingetrokken. 
Art. 13. Ingetrokken. 
Art. 14. Het in artikel 7, eerste lid, onder 

b, gestelde verbod geldt niet : 
L voor de betaling van de ten laste van 

den rekeninghouder of zijn echtgenoote, dan 
wel van de rekeninghoudster en haar echt
genoot komende: 

a. ondernemingsbelasting voor het belas_ 
tingjaar 1946; 

b. vennootschapsbelasting over de boek
jaren, welke vóór 1 Januari 1946 zijn ge
eindigd; 

c. personeele belasting, inkomstenbelas
ting, grondbelasting en de beide vermogens
belastingen over de belastingjaren welke 
vóór 1 Januari 1946 zijn aangevangen, als
mede plaatselijke belastingen, welke volgens 
kohieren worden geheven, over de belasting
jaren welke vóór 1 Januári 1946 zijn geëin
digd; 

d. nog in te voeren heffingen voor een
maal; 

e . overigens alle belastingen, alsmede re
tributies, een en ander voor zoover zij vóór 
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5 December 1945 materieel verschuldigd zijn; 
f. zekerheidstellingen, voor zoover zij 

dienen tot dekking van de onder a, b, c en d 
bedoelde belastingen; 

g. omslagen, kosten en dergelijke bedra
gen, welke vóór 5 December 1945 materieel 
verschuldigd zijn aan waterschappen, veen
schappen, poldern of van overheidswege in
gestelde bureau's, diensten of andere inst el
lingen; 

h. bij vóór 5 December 1945 onherroepe_ 
lijk geworden rechterlijk vonnis opgelegde 
geldboeten en vóór 5 December 1945 inge
volge afdoening buiten proces te voldoene 
geldbedragen; 

2. voor de betaling van den aankoop van 
Staatsvermogen en van nieuw uit te geven 
bewijzen! van gevestigde Nederlandsche 
schuld; 

3. voor bijdragen aan de Stichtingen 
Volk:sherstel, 1940--1945, Herstellingsoorden 
van Nederlandsche Oud Illegale Werkers, 
Nationale Hulpactie Roode Kruis, het Ne
derlandsche Roode Kruis en het Nationale 
Steunfonds, en nadere door den Minister van 
Financiën aan te wijzen stichtingen en in
stellingen met charitatief doel; 

4. voor nader door den Minister aan te 
wijzen betalingen. 

Art. 15. Ingetrokken. 
Art. 16. Ingetrokken. 
Art. 17. Ingetrokken. 
Art. 18. 1. Vergunningen, zoowel bijzon

dere als algemeene, tot het verrichten van 
overschrijvingen of uitbetalingen in afwij
king van het verbod, gesteld in artikel 7, 
eerete lid, moeten door tusschenkomst v an 
het lid der bedrijfsgroepen Effectenhandel, 
Handelsbanken, Landbouwcredietbanken of 
Spaarbanken, in welks boeken de geblok
keerde rekening van den belanghebbende ge_ 
opend is, worden aangevraagd bij de Hoofd
bank, de Bijbank of het Agentschap van de 
Nederlandsche Bank, afdeeling Deblokkee
ring, in het ressort waarvan de aanvrager is 
gevestigd. 

2. De Nederlandsche Bank beslist op de 
aanvrage tot vergunning, bedoeld in het eer
ste lid, volgens algemeene regelen, te stellen 
door den Minister van Financiën. 

3. Een vergunning kan onder voorwaar
de worden verleend. Indien een voorwaarde 
niet wordt vervuld, wordt de vergunning ge
acht niet te zijn verleend. 

4. Provisie of kosten, in welken vorm 
ook, worden voor het verleenen van vergun
ningen door de Nederlandsche Bank niet in 
rekening gebracht. 

5. Alvorens te beslissen op bij haar in
gediende aanvragen om vergunning overeen
komstig deze beschikking, pleegt de Neder
landsche Bank in alle daartoe in aanmerking 
komende gevallen overleg met den D ienst 
der Directe Belastingen. De Bank weigert 
de vergunning, wanneer de Dienst haar te 
kennen geeft tegen het verleenen daarvan be
zwaar te hebben. 

6. Geblokkeerd tegoed, ten aanzien waar
van vergunning, als bedoeld in het eerste 
lid, is verleend, geldt tot het bedrag, waarop 
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de vergunning betrekking heeft als tegoed op 
vrije rekening, tenzij de vergunning andera 
bepaalt. 

7. De aanvrager is verplicht aan de Ne
derlandsche Bank op haar verzoek de in
lichtingen te verstrekken, die zij meent noo
dig te hebben ter beoordeeling van de vraag 
of een op grond van deze Beschikking aan
gevraagde vergunning zal worden verleend. 

8. De leden van de bedrijfsgroepen Ef
fectenhandel, Handelsbanken, Landbouw
credietbanken en Spaarbanken zijn bevoegd 
voor hun tusschenkomst, bedoeld in het eer
ste lid, voor een dergelijke handeling, ge
bruikelijke provisie aan den aanvrager in 
rekening te brengen. 

9. Het verstrelçken van onjuiste, m.islei
dende of onvolledige inlichtingen, als be
doeld in het zevende lid, wordt aangemerkt 
als misdrijf. 

Art. 18a. r. Vergunningen, zoowel bij
zondere als algemeene, tot het verrichten 
van goedschrijvingen of betalingen in afwij
king van het verbod, gesteld in artikel 6, 
derde lid, moeten door het bedrijf, den dienst 
of het lichaam, waaraan de gelden zijn toe
vertrouwd, of waarbij de rekening-courant 
verhouding wordt onderhouden:, door tus
schenkomst van het lid der bedrijfsgroepen 
Effectenhandel, Handelsbanken, Landbouw
credietbanken of Spaarbanken, in welks boe
ken de rekening van het bedrijf, den dienst 
of het lichaam geopend is, worden aange
vraagd bij de Hoofdbank, de Bijbank of het 
Agentschap van de Nederlandsche Bank, aL 
deeling Deblokkeering, in het ressort waar
van de aanvrager is gevestigd. 

2. Het bepaalde in artikel 18, tweede tot 
en met negende lid, vindt overeenkomstige 
toepassing. 

Art. 19. 1. Het verrichten van over
schrijvingen of uitbetalingen, waarmede cre
dietverleening of het beschikken over open,.. 
staand crediet gepaard gaat, is verboden, 
tenzij met inachtneming van door of namens 
den :tvlinister van Financjën te stellen rege
len. 

2. Handelingen in strijd met het bepaal
de in het eerste lid worden beschouwd als 
misdrijven. 

Art. 20. Overdracht van tegoed bij de 
Nederlandsche Bank of een lid van een der 
bedrijfsgroepen Effectenhandel, Handels
banken, Landbouwcredietbanken en Spaar
banken Óp een vrije rekening van den be
gunstigde bij een der bedoelde instellingen, 
geldt als aanbod van betaling in wettig be
taalmiddel. 

Art. 2r. 1. De rekeningen van een lid 
der bedrijfsgroepen Effectenhandel, Han
delsbanken, Landbouwcredietbanken en 
Spaarbanken bij de Nederlandsche Bank en 
bij een ander lid der genoemde bedrijfsgroe
pen zijn geblokkeerde rekeningen. 

2. De rekeningen, bedoeld in het eerste 
lid, worden vrijgesteld van de verbodsbepa
lingen, vervat in artikel 7, eernte lid, voor 
de uitvoering van alle boekingen, die krach
tens het bepaalde in deze beschikking, als
mede op grond van bij of krachtens deze be-
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schikking verleende vrijstellingen en ver
gunningen, zijn toegelaten. 

Art. 22. Ingetrokken. 
Art. 23. r. De leden van dé bedrijfsgroe

pen Effectenhandel, Handelsbanken, Land
bouwcredietbanken en Spaarbanken zijn ge
houden per 2 October 1945 na kassluiting, 
voor elke vestiging van ieder lid afzonder
lijk, aan het kantoor van de Nederlandsche 
Bank, waaronder zij ressorteeren, opgave te 
verstrekken van het bij hen op geblokkeerde 
rekeningen uitstaande tegoed. 

2. De Minister van Financiën, de Neder
landsche Bank gehoord, stelt regelen vast 
volg{ilns welke periodiek opgave moet wor
den verstrekt inzake het verloop der de
blokkeering. 

3. De Nederlandsche Bank is bevoegd 
van geval tot geval een termijn te bepalen 
waarbinnen de opgaven, bedoeld in het eernte 
en tweede lid, uiterlijk moeten zijn ver
strekt. 

4. Nalatigheid tot het verstrekken van de 
opgaven binnen den termijn, bedoeld in het 
derde lid, wordt beschouwd als overtreding. 

Art. 24. De leden van de bedrijfsgroepen 
Effectenhandel, Handelsbanken, Landbouw
credietbanken en Spaarbanken dienen een 
declaratie van de provisie, bedoeld in artikel 
17 van de Beschikking Geldzuivering 1945, 
in bij de Nederlandsche Bank, die deze na 
accoordbevinding ten laste van 's Rijks 
Schatkist bet~alt. De provisie wordt den le
den op vrije rekening goedgeschreven. 

Art. 25. Alle stukken, opgemaakt ter uit.. 
voering van deze beschikking, zijn vrij van 
zegel. 

Art. 26. De Minister van Financiën re
gelt alle gevallen waarin deze beschikking 
niet voorziet. 

Art. 27. Deze beschikking wordt aange
haald als: Beschikking Deblokkeering 1945. 

Art. 28. Ingetroklièn. 

Artikel II. 
De Eerste Aanvullingsbeschikking De

blokkeering 1945 (Staatsblad F 202), de 
Tweede Aanvullingsbeschikking Deblokkee
ring 1945 (Staatsblad F 211), de Derde Aan
vullingsbeschikking Deblokkeering 1945 
(Staatsblad F 216), de Vierde Aanvullings
beschikking Deblokkeering 1945 (Staatsblad 
F 239), de Vijfde Aanvullingsbeschikking 
Deblokkeering 1945 (Staatsblad F 262), de 
Zesde Aanvullingsbeschikking Deblokkee_ 
ring 1945 (Staatsblad F 307), 'alsmede de 
Beschikking Deblokkeering Postchèque- en 
Girodienst ,945 (Staatsblad F 220) zijn in
getrokken, behoudens ten aanzien van de 
begane strafbare feiten. 

Artikel III. 
Deze beschikking, die in het Staatsblad 

zal worden geplaatst, treedt in werking op 
1 Januari 1946. 

's-Gravenhage, den 28sten December 1945. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 28 December 1945). 
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a8 Decèmber 1945. BESCHIKKING van 
den Minister van Financiën, houdende 
vaststelling van de Beschikking De
blokkeering 1946. 

De Minister van Financiën, 
Overwegende dat het noodzakelijk is na

dere voorzieningen te treffen ter zake van 
de geldzuivering; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 
3 Augustusx945, houdende vaststelling 
van het Machtigingsbesluit Geldzuivering 
(Staatsblad no. F 133); 

Heeft goedgevonden te bepalen : 
Art. 1. Tegoeden die ingevolge het be

paalde bij de Beschikking Deblokkeering 
1945, ingevolge beschikking van den Minis
ter van Financiën of ingevolge vergunning 
van de Nederlandsche Bank zijn geboekt op 
girale rekening, worden tot het bedrag van 
het tegoed volgens den stand van 3 1 Decem
ber 1945 na kassluiting, respectievelijk tot 
het bedrag van het tegoed op het tijdstip 
waarop de boeking op girale rekening plaats 
vindt, overgeboekt naar vrije rekening. 

2. 1. In het tijdvak van 7 tot 19 Januari 
1946, beide dagen inbegrepen, wordt tegen 
overlegging van de geldkaart A of B met de 
daarbij behoorende distributiestamkaart, en 
van de quitanties, bedoeld in artikel 9, derde 
lid, van de Beschikking Geldzuivering 1945, 
laatstgenoemde na vergelijking met de lijst, 
bedoeld in artikel 9, tweede Jid, van de Be
schikking Geldzuivering 1945, op door den 
Minister van Financiën te bepalen wijze, 
door het kantoor van inlevering het pro resto 
uitstaande bedrag in betaalmiddelen terug
betaald, met dien verstande dat, wat de qui
tanties aangaat, niet meer wordt terugbe
taald dan ten hoogste f 200. 

2. Het bedrag dat na de uitbetaling, be
doeld in het eerste lid, op de quitanties, be
doeld in artikel 9, derde lid, van de Be
schikking Geldzuivering 1945, resteert, 
wordt door het kantoor van inlevering ten 
behoeve van den belanghebbende op geblok
keerde rekening goedgeschreven. 

3. Geldkaarten A of Ben quitanties, ten 
aanzien waarvan de handelingen, bedoeld in 
het eerste en tweede lid, zijn verricht, wor
den. door het kantoor van inlevering ingeno-. 
men en bewaard. 

3. De Minister van Financiëën regelt alle 
gevallen waarin deze beschikking niet voor
ziet. 

4. Deze beschikking wordt aangehaald 
als Beschikking Deblokkeering 1946. 

5. Deze beschikking, die in het Staats
blad wordt geplaatst, treedt in werking met 
ingang van I Januari 1946. 

's-Gravenhage, den 28sten December 1945. 
De Min. van Financiën, P . LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 28 December I945). 
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28 December 1945. BESLUIT, houdende 
verlaging van de rente voor inleggers 
in de Rijkspostspaarbank tot 2.16 ten 
honderd. 

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

Financiën en van Binnenlandsche Zaken van 
17. December 1945, Generale Thesaurie, Af
deeling Juridische Zaken en Bewindvoering, 
no. 257; 

Overwegende, dat het gewenscht is, in ver
band met de onder de huidige omstandighe
den geboden rentepolitiek, de aan inleggers 
in de Rijkspostspaarbank uit te keeren ren
te te verlagen; 

Gelet op artikel 13, lid I en 2 der Post
spaarbankwet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 December 1945, no. 21); 

Gelet op het nader rapport van onze voor
noemde Ministers van 22 December 1945, 
Generale Thesaurie, Afdeeling Juridische 
Zaken en Bewindvoering, no. 59; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In artikel 28bis van het Post

spaarbankbesluit (Staatsblad 1910, no 369) 
wordt in plaats van "2 ,64 ten honderd" ge
lezen "2,16 ten honderd". 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van I Januari 1946. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Za
ken en van Financiën zijn belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad en in de Nederlandsche Staats
courant geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State gezonden zal worden. 

's-Gravenhage, den 28sten December 1945. 

WILHELMINA. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. v. Binnen/. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. 28 December I945). 
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7 December I945• BESLUIT, houdende be
schikking op het beroep van Mej. M. J. 
Rijkmans, te Leeuwarden, in zake een 
uitbreidingsplan voor Gaasterland. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door Mejuffrouw 1'.1:. J. Rijkmans, te Leeu
warden, tegen het besluit van den Commis
saris de~ provincie Friesland, waarnemende 
de taak van Gedeputeerde Staten dier pro
vincie, van 22 September 1943, no. 44, 1e 
afdeeling B., voor zoover dit strekt tot goed
keuring van een uitbreidingsplan c.a. voor 
de gemeente Gaasterland; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 24 Mei 1944, No. 72, 9 Augustus 1944, 
No. 72/45, en 5 September 1945, No. 72 
(1944/13; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Openbare Werken en Wederopbouw van 8 



November 1945, no. 2267 M/P.B . R. , Afdee_ 
ling Volkshuisvesting; • 

Overwegende, dat de burgemeester van 
Gaasterland, waarnemende de taak van den 

' raad dier gemeente, b ij zijn besluit van 5 
September 1942 onder meer heeft vastge • 
steld een uitbreidingsplan - in hoofdzaak 
voor de geheele gemeente; 

dat de Commissaris der provincie Fries
land, waarnemende de taak van Gedepu
teerde Staten dier provincie, bij zijn besluit 
van 22 September 1943, no. 44, ie Afd. B ., 
vorenbedoeld besluit van den burgemeester 
van Gaasterland heeft goedgekeurd, voor 
zoover dit strekt tot het vaststellen van een 
uitbreidingsplan; dat de Commissaris daar
b ij onder meer, met b etrekking tot de in
gebrachte bezwaren, heeft overwogen, dat 
niet is gebleken, dat de belangen van de 
adressanten door het uitbreidingsplan in die 
mate zullen worden geschaad, dat van on
redelijke of onevenredige benadeeling kan 
worden gesproken; dat derhalve de inge
diende bezwaren niet aan de goedkeuring in 
den weg staan; 

dat van deze beslissing Mejuffrouw M . J. 
Rijkmans in beroep is gekomen, onder meer 
aanvoerende, dat haar belangen door het 
uitbreidingsplan ten zeerste zijn geschaad, 
aangezien een door haar gekocht bouwter
rein daardoor geheel waardeloos is gewor
den; 

Overwegende, dat appellante het perceel, 
kadastraal bekend Gemeente Balk, Sectie E , 
no. 2505, gelegen aan den weg Oudemirdum 
-Rijs, in November 1937 gekocht heeft voor 
den bouw van een woning, waartegen zich 
toen geen wettelijk voorschrift verzette; 

dat echter het onderwerpelijke uitbrei
dingsplan, in hoofdzaak, hetwelk is vastge
steld, nadat appellante den eigendom van 
genoemd perceel als bouwterrein verworven 
had, den bouw van een woning daarop niet 
toelaat; 

dat appellante derhalve door de , aan haar 
grond gegeven, bestemming ernstig bena
deeld wordt; 

dat soortgelijke bijzondere omstandighe
den, naar moet worden aangenomen, zich 
niet voordoen t en aanzien van eigenaren van 
andere gronden, die aan genoemden weg zijn 
gelegen ; 

dat blijkens de stukken uit stedebouw
kundig oogpunt geen bezwaar bestaat tegen 
het plaatsen van een woning op genoemd 
perceel, aangezien het geenszins te duchten 
is, dat de toevoeging van een enkele woning, 
mits voldoende aan redelijke eischen van 
welstand, aan de reeds ter plaatse aanwe
zige het landschapsbeeld zou schaden; 

dat mitsdien aan het belang van appel
lante behoort te worden tegemoetgekomen 
door het uitbreidingsplan in dier voege te 
wijzigen, dat haar perceel, voor den bouw 
van een woning bestemd wordt; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met gegrondverklaring van het beroep 

vorenbedoeld besluit van den Commissaris 
der provincie Friesland te vernietigen, voor 
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zoover dit betrekking heeft op de, aan het 
perceel, kadastraal bekend Gemeente Balk, 
Sectie E, no. 2505, gegeven bestemming en 
aan dit deel van het onderwerpelijke uit
breidingsplan alsnog goedkeuring te onthou
den. 

Onze Minister van Openbare Werken en 
Wederopbouw is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat met zijn rapport in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur. 

's-Gravenhage, den 7den December 1945. 
WILHELMINA. 

De Min. v . Openb. W. en W ., J, A. RINGERS, 

(Uitgeg. 2 2 Februari z946.) 

No. 2267 M /P.B.R. 
Afdeeling 

Volkshuisvesting. 
Beroep uitbreidingsplan 

Gaasterland. 

's-Gravenhage, 8 November 1945. 

Aan de Koningin. 
Bij schrijven van 24 Mei 1944, No. 72, 

heeft de Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, advies uitgebracht 
over het beroep van Mejuffrouw M. J. Rijk_ 
mans, te Leeuwarden, in zake een uitbrei
dingsplan voor Gaasterland; het bij dat ad
vies gevoegde ontwerp-besluit luidt als 
volgt : 

,,De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

,Gezien het beroep, ingesteld door Mejuf
frouw M. J . Rijkmans, te Leeuwarden, te
gen het besluit van den Commissaris der 
provincie Friesland, waarnemende de taak 
van Gedeputeerde Staten, van 22 Septem
ber 1943, no. 44, ie afdeeling B, houdende 
goedkeuring van een uitbreidingsplan c.a. 
der gemeente Gaasterland ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies 
van 24 Mei 1944, No. 72) ; 

Overwegende dat de burgemeester van 
Gaasterland, waarnemende de taak van den 
raad dier gemeente, bij zijn besluit van 5 
September 1942 onder meer ll. heeft vast
gesteld het plan van uitbreiding, bestaande 
uit a. het plan in hoofdzaak der geheele ge
meente, b. de plannen in onderdeelen voor 
de in de overwegingen genoemde dorpen en 
buurtschappen, c. de bebouwingsvoorschrif
ten, d. de kaart met wegprofielen, en 111. 
heeft bepaald, dat het aan H. H. Minkema, 
Kruizebroederstraat 71, te Sneek, en Me
juffrouw M.J.Rijkmans, Apotheker, Schrans 
72, te Leeuwarden, geoorloofd zal zijn in af_ 
wijking van het plan sub II, a, van dit be
sluit, op de door hen gekochte en thans in 
eigendom toebehoorende perceelen aan den 
weg Oudemirdum-Rijs, een woning te 
plaatsen, mits deze woning aan redelijke 
eischen van welstand voldoet; 

dat de Commissaris der provincie Fries
land, waarnemende de taak van Gedepu-
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teerde Staten dier provincie, bij zijn besluit 
van 22 September 1943, no. 44, 1e afdee
ling B., 1. het besluit van den burgemeester 
van Gaasterland, voor wat betreft het daar
in sub I en II vermelde, heeft goedgekeurd, 
en Il. aan het daarin sub 111 vermelde goed
keuring heeft onthouden; 

d:;it de Commissaris daarbij onder meer 
heeft overwogen, dat, wat de bezwaarschrif
ten in het algemeen betreft, niet is geble
ken, ·dat de belangen van de adressanten 
door de uitbreidingsplannen in die mate zul
len worden geschaad, dat van onredelijke of 
onevenredige benadeeling kan worden ge
sproken; dat derhalve de ingediende bezwa
ren niet aan de goedkeuring in den weg 
staan; dat in het besluit van den burge
meester onder III aan een tweetal met na
me genoemde personen, te weten H. H. 
Minkema, Kruizebroederstraat 71, te Sneek, 
en Mejuffrouw M. J . Rijkmans, Schrans 72, 
te Huizum, wordt toegestaan, in afwijking 
van het vastgestelde plan in hoofdzaak, op 
de door hen gekochte perceelen aan den weg 
Oudemirdum-Rijs een woning te plaatsen, 
mits deze aan redelijke eischen van wel
stand voldoet; dat deze afwijkende regeling 
een zeer gevaarlijk precedent schept en uit 
een oogpunt van rechtsgelijkheid onjuist is; 
dat de betrokken personen, mochten zij in
derdaad door de vaststelling van het plan 
in hoofdzaak en met name door de daarbij 
vastgestelde regeling van de bebouwing der 
door hen aangekochte terreinen, in hunne 
oorspronkelijke - terecht of ten onrechte 
gekoesterde - verwachtingen worden te
leurgesteld, toepassing van de schadever
goedingsverordening zullen kunnen verzoe
ken; dat de ten behoeve van deze personen 
opgenomen uitzonderingsclausule daarom 
niet kan worden goedgekeurd; 

dat van deze beslissing Mejuffrouw M . J. 
Rijkmans in beroep is gekomen, aanvoeren
de, dat haar belangen door het uitbreidings
plan ten zeerste zijn geschaad; dat het door 
haar gekochte bouwterrein daardoor geheel 
waardeloos is geworden; dat zij het terrein 
reeds November 1937 kocht, juist eenige 
maanden voordat een bouwverordening voor 
de gemeente Gaasterland werd aangenomen, 
die haar het bouwen op het genoemde ter
rein wegens den geringen afstand tot naast
liggers verbood; 

Overwegende dat de Com.missaris bij zijn 
bestreden besluit weliswaar het onderwer
pelijke uitbreidingsplan gedeeltelijk wel, ge
deeltelijk niet heeft goedgekeurd, doch dat 
zijn besluit niettemin neerkomt op goedkeu
ring met gedeeltelijke wijziging van het aan 
zijn oordeel onderworpen uitbreidingsplan; 

dat hij immers niet de goedkeuring heeft 
onthouden aan een gedeelte van dit plan, 
doch slechts aan een, daarvan deel uitma
kende bepaling, hetwelk tot gevolg heeft, 
dat niet voor een gedeelte van het grond
gebied, waarvoor het uitbreidingsplan is 
ontworpen, de bestemming komt te ontbre
ken, doch dat daaraan een andere bestem
ming wordt gegeven; 

dat toch, terwijl het uitbreidingsplan ver-

392 

oorlooft op de bedoelde perceelen een wo
ning te plaatsen, dit na de bestreden beslis
sing van den Commissaris niet meer moge
lijk zou zijn; 

dat evenwel de Commissaris krachtens de 
Woningwet, welke hem slechts de bevoegd
heid geeft een aan zijn oordeel onderworpen 
uitbreidingsplan al dan niet goed te keuren, 
niet tot een zoodanige wijziging van het on
derhavige plan mag overgaan; 

dat reeds om deze reden het besluit van 
den Commissaris niet in stand kan blijven; 

dat, wat nu betreft het bij den Commis
saris bestaande bezwaar tegen de vorenver
melde bepaling, uit hoofde waarvan hij tot 
het onthouden van goedkeuring aan deze be
paling meende te moeten overgaan, in dit 
bezwaar dezerzijds niet wordt gedeeld; 

dat immers op grond van de ter zake ont
vangen ambtsberichten moet worden geoor
deeld, dat de vrees , dat hier een voor de 
rechtsgelijkheid gevaarlijk precedent zou 
worden geschapen, niet gegrond is, aange
zien het perceel van de appellante een uit
zonderingspositie inneemt met betrekking 
tot den afstand tot de op de belendende 
perceelen aanwezige gebouwen, terwijl er 
ook geen andere eigenaren van aan den weg 
Oudemirdum-Rijs gelegen gronden zijn aan 
te wijzen, die op overeenkomstige wijze als 
de appellante door het uitbreidingsplan in 
hun belangen worden getroffen; 

dat blijkens de stukken ook uit stede
bouwkundig oogpunt tegen de uitzonderings
bepaling ten behoeve van de appellante geen 
bezwaar kan bestaan, aangezien het geens
zins te duchten is, dat het landschapsbeeld 
door de toevoeging van een enkele woning 
aan de reeds ter plaatse aanwezige zou wor
den geschaad; 

dat ten slotte uit de stukken blijkt, dat in 
de meergenoemde bepaling, voorkomende 
onder III van het besluit van den burge
meester, abusievelijk tevens H. H . Minke
ma, Kruizebroederstraat 71, te Sneek, wordt 
genoemd; 

dat deze onjuiste vermelding weliswaar 
geen grond behoeft op te leveren tot ont
houding van goedkeuring aan het onderwer
pelijke plan, doch voor het gemeentebestuur 
aanleiding zal behooren te zijn om alsnog 
tot een wijziging van het plan op dit punt 
over te gaan; 

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: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van den Commissaris der provincie Fries
land, het uitbreidingsplan voor de gemeente 
Gaasterland, zooals dit is vastgesteld bij het 
besluit van den burgemeester dier gemeente 
van s September 1942, alsnog in zijn geheel 
goed te keuren. 

De Secretaris-Generaal v/h Dept. v . 
Binn. Zaken." 
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Met de strekking van dit advies was de 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken het eens in dit 
opzicht, dat ook naar zijn meening een 
redelijke wetsuitvoering medebrengt, dat 
aan appellante gelegenheid wordt gelaten 
een woning te bouwen op den grond, dien 
zij voor dit doel geltocht heeft. Genoemde 
Secretaris-Generaal stemde echter niet in 
met de wijze, waarop, volgens het ontwerp
besluit, wordt getracht het beoogde doel te 
bereiken, nl. door goedkeuring van het be
sluit van den burgemeester van Gaasterland 
met inbegrip van het daarbij bepaalde onder 
III; de Secretaris-Generaal meende, dat de 
hierbedoelde bepaling blijkens haar duide
lijke bewoordingen èn door het gemis van 
zakelijke werking (als die van een bestem
ming volgens een uitbreidingsplan) geen 
deel uitmaakt van het uitbreidingsplan, en 
dat die bepaling wegens haar, kennelijk on
wettige, strekking - nl. tot het toelaten 
van bouwen in strijd met het plan - niet 
in aanmerking kan komen voor goedkeuring, 
waaraan zij m.i. niet onderworpen is. 

Pogingen om de Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur tot ander inzicht te 
brengen zijn niet geslaagd: die Afdeeling 
handhaaft, laatstelijk in haar advies van 5 
September jl., haar meening, volgens welke 
vorenbedoelde bepaling strekt tot het vast
stellen - zij het in een minder gebruikelij
ken vorm - van een zakelijke, d. i. voor 
iederen rechthebbende geldende, bestem
ming van een tweetal terreinen en dat die 
bepaling mitsdien, in wezen, een onderdeel 
van het uitbreidingsplan vormt. 

In verband met de gevoerde correspon-
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dentie teeken ik aan dat van vernietiging 
van de hierbedoelde bepaling (onder III) 
naar mijn meening kan worden afgezien, 
aangezien die bepaling in geen geval kan 
leiden tot het verleenen van vergunning 
voor een bepaald bouwplan, dat in strijd zou 
zijn met het uitbreidingsplan. Immers inge
volge artikel 6, tweede lid, der Woningwet 
moet voor een zoodanig bouwplan vergun
ning geweigerd worden. 

Na ampel beraad vereenig ik mij met vo
renbedoelde zienswijze van den Secretaris
Generaal, ,welke overigens medebrengt, dat 
de bepaling onder III niet in aanmerking 
komt bij de beoordeeling van het beroep 
tegen de goedkeuring van het uitbreidings
plan - in hoofdzaak, zooals de burgemees
ter dit heeft vastgesteld. Hieruit volgt, dat 
voor een overweging met betrekking tot die 
bepaling geen plaats is in de beschikking op 
het beroep. 

Wordt het uitbreidingsplan overeenkom
stig mijn bpvatting herzien, dan behoeft 
voor consequenties met betrekking tot an
dere eigenaren geen vrees te bestaan, zulks 
in verband met de uitzonderingspositie, 
welke de appellante en haar perceel, mede 
blijkens het ontwerp-besluit der Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur, innemen. 

Met het oog op het vorenstaande behage 
het Uwer Majesteit het, overeenkomstig 
mijn zienswijze opgemaakte, hierbij eerbie
dig aangeboden ontwerp-besluit te bekrach
tigen. 

De Minister van Openbare Werken 
en Wederopbouw, 

J. A. RINGERS. 
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VERBETERINGEN 

StbL F 67. Op bladz. 49, 2e kolom, art. 
14, regel 13, staat: in art. 24, lees: in art. 
23. 

StbL F 227. Op bladz. 198, le kolom, art. 
9, lid 1, onder c, eersten regel staat: art. 1, 
lees: art. 7. 

Stbl. F 242. Op bladz. 210, le kolom, 16e 
regel van onderen staat: door een ontslag, 
lees: vóór een ontslag. 

Stbl. F 248. Op bladz. 212, le kolom, 27e 
1·egel van onderen staat: door een, lees : 
vóór een. 

Stbl. F 818. Per abuis is de laatste regel 
van de noot op blz. 321, 2e kolom, ge
plaatst boven aan de le kolom van blz. 322. 

Stbl. F 826. In art. 1 onder lle staat: 
Eierbesluit, lees: Bierbesluit. 

In art. 1 onder 12e staat: (Stbl. 1939, no. 
43), lees: (Stbl. 1929, no. 43) . 

In art. 1 onder 13e staat: (Ned. Stct. van 
19 April 1931, no. 75, lees: (Ned. Stct. van 
19 April 1941, no. 75). 

In art. 1 onder 29e staat: (Stbl. no. 345), 
lees: (Stbl. 1925, no. 345). 

394 



395 1944 

AANVULLINGEN STAATSBLAD 1944 

(Stct. no. 3) 
4 Januari 1944. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Landbouw en Visscherij, No. 19353, 
Rijksbureau voor de Voedselvoorziening 
in Oorlogstijd, Afdeeling Algemeene 
Zaken, tot wijziging van het Afvallenbe
sluit 1940 I (afvallen van levensmidde
len, enz). 

De Secretarissen,-Generaal van de Depar
tementen van Landbouw en Visscherij en 
van Binnenlandsche Zaken; 

Gelet op het Besluit van 5 Octciber 1940, 
Verordeningenblad 1940, Stuk 32, No. 181, 
de Verordening No. 23/1940 en het Besluit 
van den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Justitie met betrekking tot de 
berechting van strafzaken, rakende het eco
nomisch leven, van 7 April 1941, Verorde
ningenblad 1941, Stuk 15, en in overeenr 
stemming met de§§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/x940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied; 

H~bben goedgevonden: 
A. het Afvallenbesluit 1940 I (afvallen 

van levensmiddelen, enz.) als volgt te wij
zigen: 

I. In het intitulé wordt na "Verordening 
No. 23/x940" ingevoegd "en het Besluit van 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Justitie met betrekking tot de be
rechting van strafzaken, rakende het econo
misch leven, van 7 April 1941, Verordenin
genblad 1941, Stuk 15". 

II. Artikel 7, lid 4, wordt aldus gelezen: 
"4. Een grossier, als bedoeld in lid 3, sub 

b, is verplicht: 
a. de ingezamelde afvallen, als bedoeld 

in artikel 6, lid 3, aan veehouders af te le
veren, bij welke aflevering ten hoogste één 
andere grossier mag worden ingeschakeld en 

b . de aanwijzingen, welke door het R;Jks
bureau voor de Voedselvoorziening in Oor
logstijd worden gegeven, op te volgen.". 

III. Aan artikel 7 wordt een lid toege
voegd, aldus luidende: 

"5. W.anneer de aanwijzingen, genoemd 
in het vorige lid, door een grossier niet wor
den ?pgevolgd, wordt zijn inschrijving als 
gross1i:r, als bedoeld in artikel 6, lid 3, ge
acht met te hebben plaats gevonden.". 

IV. Aan artikel 8 wordt een lid toege
voegd, aldus luidende: 

"4.' Over de overtredingen, bedoeld in 
het eerste en tweede. lid, oordeelt in eersten 
aanleg bij uitsluiting de economische rech
ter.". 

B. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt op den dag na zijn afkondiging in de 
Nederlandsche Staatscourant. 

's-Gravenhage, 4 Januari 1944. 

S.-G. Dep. v . L . en V., H. M. HIRSCHFELD. 
S.-G. v. h. D ep. v. B. Z., FREDERIKS. 

(Uitgeg. 5 Jan . 1944). 

(Stct. no. 66) 

5 Januari 1944. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken, betreffende ongevallen
verzekering van het bij de Duitsche 
Rijksposterijen gedetacheerde personeel 
der Nederlandsche Posterijen. 

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: 

Art. 1. In afwijking van het bepaalde bij 
artikel 10 der Ongevallenwet 1921 blijft op 
het bij de Duitsche Rijksposterijen gedeta
cheerde personeel der Nederlandsche poste
rijen gedurende den duur der detacheering 
de Ongevallenwet 1921 van toepassing. 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging 

De afkondiging van dit besluit zal in de 
' Nederlandsche Staatscourant plaats vinden. 

Amsterdam, 5 Januari 1944. 
Wnd. S .-G. v. h . Dep. v. S. Z., VERWEY. 

(Uitgeg. 3 April 1944.) 

(Stct. no. 26) 

8 Januari 1944. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Financiën tot inwerkingtreding van het 
besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Financiën 
en van Justitie van 15 October 1943. 
(Nederlandsche Staatscourant van 9 
November 1943, No. 218). 

De Secretaris-Generaal van het Depart~
ment van Financiën; 
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Gelet op artikel 13 van na te melden be
sluit; 
Heeft goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Het besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Financiën en van 
Justitie van 15 October 1943 (Nederlandsche 
Staatscourant van 9 November 1943, No. 
218) treedt in werking met ingang van den 
1sten Maart 1944. 

Deventer, 8 Januari 1944. 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. F., H. PosTMA. 

(Uitgeg. 7 Febr. z944). 

(Stct. no. 26) 

8 Januari 1944. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Financiën ter uitvoering van het besluit 
van de Secretarissen-Generaal van de 
Departementen van Financiën en Justi
tie, betreffende het loterijbedrijf. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financiën; 

Gelet op artikel 1 van het besluit van de 
Secretarissen-Generaal van de Departemen
ten van Financiën en van Justitie betreffen
de het loterijbedrijf van IS October I943, 
Nederlandsche Staatscourant van 9 Novem
ber I943, No. :u8, en voorts in overeenstem
ming met de §§ 2 en 3 van de Verordening 
No. 3/I940 van den Rijkscommissaris voo:r 
het bezette Nederlandsche gebied; 
Heeft goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Artikel I. 
1. Het beheer der Staatsloterij is opge

dragen aan een bezoldigden directeur, die 
wordt benoemd en ontslagen door den Secre
taris-Generaal van het Departement van Fi
nanciën, onder wiens bevelen hij staat. 

2. Hij is rechtstreeks rekenplichtig aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

Artikel 2. 
1. Er hebben drie loterijen per jaar plaats 

op de tijden, door den Secretaris-Generaal 
voornoemd te bepalen. 

2. Iedere loterij bestaat uit een aantal -
door den Secretaris-Generaal voornoemd tel
kenmale te bepalen - series van 25,000 loten, 
die zoowel van klasse tot klasse als geldig 
voor alle klassen kunnen worden uitgegeven. 

3. De trekking der loten is verdeeld in 
vijf verschillende klassen. 

4. Elk lot bevat twintig bewijzen van 
aandeel, ieder voor een twintigste deel in het 
geheel. 

5. Indien bij de trekking op een nummer 
een prijs of premie valt, geeft elk lot of een 
gedeelte van een lot, dat dit nummer draagt, 
onverschillig tot welke serie dit lot pehoort, 
recht op dien prijs of die premie, of op een 
evenredig gedeelte daarvan, eventueel ver
minderd met de in het laatste lid van artikel 
4 bepaalde korting of vermeerderd met de ir> 
artikel 8 bedoelde teruggave van den inleg. 

396 

Artikel 3. 
I. De loten worden van Rijkswege uitgl!

geven tegen een inleg van f 68 per ~eheel lot 
en wel: 

a. aan de thans in functie zijnde collec
teurs der Staatsloterij, en 

b. aan een op te richten naamlooze ven
nootschap tot verkoop van Staatsloten. 

2. De collecteurs mogen ter bevordering 
van den verkoop van loten debitanten aan
stellen onder goedkeuring van den directeur. 
Deze is bevoegd de aanstelling van debitan
ten voor te schrijven. 

3. Aan de collecteurs worden geen loten 
afgegeven dan tegen betaling van den inleg, 
tenware de directeur een afwijkende regeling 
toestaat. 

4. De rechten en verplichtingen van de in 
het eerste lid, onder b, bedoelde vennoot
schap worden nader door den Secretaris-Ge
neraal voornoemd geregeld. 

Artikel 4. 
1. De trekking, welke voor alle series 

geldt, omvat voor ieder der eerste vier klas
sen 1600 loten; ieder dier klassen bevat even 
zoovele prijzen. 

2. In de vijfde klasse worden de overblij
vende 18,600 loten getrokken; zij bevat 41a3 
prijzen, twee premiën en I4,497 nieten. 

De prijzen zijn per serie: 

in de eerste klasse: 

I van f 25,000 is f 25,000 
I 5,000 5,000 
I 2,000 2,000 

2 I,500 3,000 
5 1:,000 5,000 
5 400 2,000 

5 200 :r,ooo 
15 I00 x,500 

x565 I6 25,040 

I6oo prijzen, totaal f 69,540 
in de tweede klasse: 

Ivan f 30,000 is f 30,000 
I 5,000 5,000 
I 2,000 2,000 

2 x,500 3,000 
5 :r,ooo 5,000 
5 400 2,000 

5 200 1:,000 

IS I00 x,500 
I565 3:i 50,080 

1600 prijzen, totaal f 99,580 

in de derde klasse: 
1 van f 40,000 is f 40,000 
X 5,000 5,000 
I 2,000 2,000 

2 :r,500 3,000 
5 :r,ooo 5,000 
5 400 2,000 

5 200 :r,ooo 
IS I00 1,500 

x565 48 75,x20 

1600 prijzen, totaal f 134,620 
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in de vierde klasse : 

I van f 50,000 is f 50,000 
I 5,000 5,000 
I 2,000 2,000 

2 :r,500 3,000 
5 1,000 5,000 
5 400 2,000 

5 200 1:,000 

IS IOO 1,500 
:r565 65 :roo,:r6o 

:r6oo prijzen, totaal f 169,660 

in de vijfde klasse: 
I van f :roo,ooo is f 100,000 
:r 60,000 60,000 
:r 50,000 50,000 
:r 40,000 40,000 
:r 30,000 30,000 
:r 25000 25,000 
I 15,000 15,000 
I I0,000 J:0,000 

:r 5,000 5,000 
I 2,000 2,000 

3 1,500 4,500 
55 1,000 55,000 
65 400 26,000 
70 200 14,000 

170 IOO 17,000 
3730 80 298,400 

4103 prijzen, totaal f 751,900 

I premie, toege
voegd aan den 
laatst uitkomen
de der 68 hoog-
ste prijzen, van 30,000 

1 premie, toege-
voegd aan het 
laatste lot, van 3,000 

4103 prijzen en 2 pre-
miën, totaal f 784,900 

3. Van de prijzen van f 100 en hooger en 
van de premiën wordt 15 ten honderd ten 
behoeve van den Staat gekort. 

Artikel 5. 
1. Loten of gedeelten van loten, die 

slechts voor één klasse geldig zijn, geven, zoo. 
lang zij niet uitgeloot zijn, recht op verwis
seling tegen een lot of een gedeelte van een 
lot, geldig voor de volgende klasse, voor den 
in artikel 6 bepaalden prijs, mits zij tot die 
verwisseling uiterlijk den derden dag voor 
dien der trekking der volgende klasse aang~ 
boden worden aan den collecteur, die het lot 
heeft verkocht. 

2. De houder van een lot of een gedeelte 
van een lot ontleent daaraan behalve zijn 
recht tegen den collecteur, die het lot heeft 
verkocht, het recht van verhaal op den Staat, 
indien de collecteur in gebreke is. 

Artikel 6. 
1. De collecteurs en debutanten mogen 

bij verkoop van loten of gedeelten van loten 
geen hoogeren of !ageren prijs vorderen dan: 

a. voor de loten voor alle klassen: 
voor elk twintigste gedeelte, vier gulden f 4.-
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b. voor de loten, geldig voor één klasse: 
voor elk twintigste gedeelte in de: 
eerste klasse, tachtig cent f 0.80 
tweede een gulden zestig cent f 1.60 
derde twee gulden veertig cent f 2.40 
vierde drie gulden twintig cent f 3.20 
vijfde vier gulden f 4.-

2. Bij verwisseling van een lot of gedeelte 
van een lot, geldig voor één klasse, tegen een 
ander lot of gelijk gedeelte van een lot in de 
daaropvolgende klasse, wordt voor elk twin
tigste gedeelte slechts bijbetaald f 0.80. 

Artikel 7. 
:r. De prijzen en premiën, benevens de in 

het tweede lid van artikel 8 bedoelde terug
gaven, zijn betaalbaar daags na de trekki .1g 
tegen overgifte van het lot of gedeelte van 
het lot, ten kantore van den collecteur, die 
het lot heeft verkocht, indien het totaal van 
het uit te betalen bedrag de som van een
honderd gulden niet te boven gaat, en in alle 
andere gevallen, voor zoover het door collec
teurs verkochte loten betreft, ten kantore 
van den directeur. 

2. Bij de uitbetaling behoeft niet onder
zocht te worden of de aanbieder van het lot 
dit op rechtsgeldige wijze heeft verkregen. 
De collecteurs en de directeur zijn evenwel 
bevoegd de betaling uit te stellen, indien ' : • 
wichtige redenen bestaan tot twij fel of "1 • 
aanbieder het recht heeft om over het lot te 
beschikken. 

Artikel 8. 
1. De betaling der prijzen en premiën ge

schiedt onder inhouding van de in het laatste 
lid van artikel 4 bepaalde korting. 

2. De houders van loten of van gedeelten 
van loten, geldig voor alle klassen, waarop in 
een der eerste vier klassen prijzen gevallen 
zijn, ontvangen bij de betaling der prijzen van 
hun inleg terug, indien de prijs is gevallen: 

in de eerste klasse, f 3.20 per 1'2oe lot. 
in de tweede "2.40 " 
in de derde " :r.60 " 
in de vierde " 0.80 " 

Artikel g. 

1. Wegens het verlies van loten of gedeei
ten van loten wordt geen vergoeding ver
leend. 

2. De Secretaris-Generaal voornoemd is 
evenwel bevoegd: 

I O
• nadat de verjaring zal zijn ingetreden, 

de uitbetaling te bevelen van prijzen of pre
miën, gevallen op vernietigde of vermiste lo
ten of gedeelten van loten, benevens van den 
daarvoor betaalden inleg, voor zoover deze 
volgens het tweede lid van artikel 8 voor te
ruggave vatbaar is, wanneer de uitbetaling 
dier bedragen gevraagd is vóór het intreden 
der verjaring en de belanghebbenden aan
nemelijk gemaakt hebben, dat zij de daarop 
rechthebbenden zouden geweest zijn; 

2 °. in bijzondere gevallen de uitbetaling 
te bevelen van bedragen, als cvenbedoeld, ook 
vóórdat de verjaringstermijn is verstreken. 

Artikel 10. 
I. De loten worden vervaardigd naar een 
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door den Secretaris-Generaal voornoemd vast 
te stellen model en mogen geen doorhaling, 
overschrijving, tusschenvoeging of verande
ring van woorden, letters of cijfers bevatten. 

2. Elk gedeelte van het lot vermeldt de 
serie door gebruik van de letters A, B, C, enz. , 
alsmede het nummer. 

Artikel n. 
De trekking der loten geschiedt overeen

komstig een door den Secretaris-Generaal 
voornoemd vast te stellen en in de Staatscou
rant openbaar te maken plan. 

Artikel 12. 
Voor den Directeur der Staatsloterij wordt 

door den Secretaris-Generaal voornoemd een 
instructie vastgesteld. De rechten en ver
plichtingen van de collecteurs, voor zoover 
niet in dit besluit vastgesteld, alsmede de 
verdeeling der loten voor iedere loterij, wor
den geregeld door den Directeur der Staats
loterij, onder goedkeuring van den Secretaris
Generaal. 

Overgangsbepalingen. 
Artikel 13. 

x.Totdat de in artikel 3 bedoelde naam
looze vennootschap is opgericht en haar werk
zaamheden heeft aangevangen, wordt de ver
koop van ten minste 4000 loten van serie A, 
alsmede van de verdere series, opgedragen 
aan een vennootschap onder de firma "Ver
koopkantoor van Nederlandsche Staatslo
ten", gevestigd te 's-Gravenhage. 

2. De akte van oprichting dezer firma, 
alsmede daarin eventueel aangebrachte wij
zigingen, behooren te worden goedgekeurd 
door den Secretaris-Generaal voornoemd. 

3. Het aantal loten, dat aan de vennoot
schap zal worden geleverd, wordt zoo tijdig 
mogelijk door den Secretaris-Generaal voo··
noemd, den Directeur der Staatsloterij ge
hoord, vastgesteld en geleverd. 

4. In afwijking van het in artikel 3 be
paalde betaalt de vennootschap f 66 per ge•· 
heel lot. 

5. De betaling van de door de vennoot
schap afgenomen loten zal ten kantore van 
den Directeur der Staatsloterij geschieden in 
vijf gelijke termijnen en wel een termijn ge
durende de trekking van elke der vijf klas-• 
sen; binnen 30 dagen na de laatste trekki~g 
der 5de klasse zal de eindafrekening geschie
den. De Directeur der Staatsloterij is bevoegd 
zoo noodig bankgarantie of andere zekerheid 
voor een richtige betaling te vorderen. 

6. De vennootschap is verplicht de loten 
van serie A, welke haar uiterlijk 8 dagen vóór 
de trekking van de 1ste kla9Se door collec
teurs worden aangeboden, over te nemen 
voor een prijs, berekend naar f 74 per geheel 
lot. 

7. De vennootschap is verplicht zorg te 
dragen voor de betaling van alle prijzen en 
premiën en van de in het tweede lid van 
artikel 8 bedoelde teruggaven, welke op de 
door haar bemiddeling verkochte loten moe
ten worden uitbetaald. Indien de vennoot
schap in gebreke is, heeft de houder van het 
lot verhaal op den Staat. 
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8. De bepalingen van de artikelen 5 en 6 
vinden ten aanzien van de vennootschap en 
haar vertegenwoordigers overeenkomstige 
toepassing. 

9. Ter waarborging van de belangen van 
den Staat wordt door den Secretaris-Gene
raal voornoemd een ambtenaar van het De
partement van Financiën aangewezen, die 
bevoegd is contrélle uit te oefenen of te doen 
uitoefenen, beslissingen te nemen in geschil
len tusschen de vennooten, bindende aanwij
zingen te geven en besluiten van de vennoot
schap te schorsen en te vernietigen; ook is hij 
bevoegd te vorderen, dat één of meer der 
vennooten uit de vennootschap treden of dat 
één of meer nieuwe vennooten daarin worden 
opgenomen. Tegen de beslissingen, aanwij
zingen en vorderingen van dezen ambtenaar 
staat beroep open bij den Secretaris-Gene
raal voornoemd. Tot aan diens beslissing blij
ven de evengemelde beslissingen en aanwiJ
zingen van kracht. 

Artikel 14. 
1. De thans in functie zijnde collecteurs 

kunnen op voordracht van den directeur door· 
den Secretaris-Generaal voornoemd worden 
ontslagen. 

2. Debitanten kunnen door den directeur 
worden ontslagen. 

Artikel 15. 
Dit besluit treedt in werking tegelijk met 

het besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Financiën en van 
Justitie van den 15den October 1943 (Neder
/andsche Staatscourant van den 9den No
vember 1943, No. 218). 

Deventer, 8 Januari 1944. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. F., H. P OSTMA. 

(Uitgeg. 7 Febr. z944). 

(Stct. no. 17) 

zz Januari 1944. VIERDE BESCHIK
KING van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Financiën, No. 52, . 
tot aanvulling van het Besluit op de 
Vermogensbelasting 1942 (Vierde Aan
vullingsbeschikking Vermogensbelasting 
1942) . 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financiën; 

Gelet op artikel 22 van het Besluit op de 
Vermogensbelasting 1942 en in overeenstem
rrung met de §§ 2 en 3 der Verordening No. 
3/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied; 
Heeft goedgevondeD en verstaan te bepalen: 

Artikel 1. 
1. Bij belastingplichtigen, die zich vol

gens doel en feitelijke werkzaamheid uitslui
tend of in belangrijke mate wijden aan het 
bevorderen van sparen door kleine spaarders 
of door personeel eener onderneming, dan 
wel van een groep van ondernemingen, blijft 
een gedeelte van het zuiver vermogen buiten 
aanmerking, tenzij die belastingplichtigen de 
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toevertrouwde gelden geregeld mede aan
wenden tot credietverleening voor bedrijfs
doeleinden. 

2. Het vrijgestelde gedeelte, bedoeld in 
lid 1, wordt bepaald door de verhouding, 
welke bestaat tusschen de spaargelden eener
zijds en het totale bedrag van het aftrekbare 
passief anderzijds. Bij het opstellen van deze 
verhouding vindt afronding plaats op een 
geheel veelvoud van duizend gulden, in dier 
voege, dat het bedrag der spaargelden naar 
boven, doch het totale bedrag van het af
trekbare passief naar beneden wordt afge
rond. 

Artikel 2. 
1. Deze beschikking wordt geacht tege

lijk met het Besluit op de Vermogensbelas
ting 1942 in werking te zijn getreden. 

2. Zij wordt aangehaald als "Vierde 
Aanvullingsbeschikking Vermogensbelasting 
1942". 

Deventer, II Januari 1944. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. F., H. PosTMA. 

(Uitgeg. zs Jan. I944). 

(Stct. no. 9) 
IZ Januari 1944. BESLUIT van den Secre

t aris-Generaal van het Departement 
van Landbouw en Visscherij, No. 63, 
Afd. X, Directie van den Landbouw tot 
wijziging en aanvulling van zijn besluit 
van 16 Februari 1943, no. uog, afdee
ling X, Directie van den Landbouw, tot 
uitvoering van artikel 24bis der Veewet. 

Op grond van artikel 24bis der Veewet en 
in overeenstemming met de §§ 2 en 3 der 
Verordening no. 3/1940 van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlándsche ge
bied wordt bepaald: 

Artikel 1. 
Het besluit van 16 Februari 1943, no. nog, 

afdeeling X, Directie van den Landbouw, 
tot uitvoering van artikel 24bis der Veewet 
(Nederlandsche Staatscourant 1943, no. 32) 
wordt gewijzigd en aangevuld als volgt: 

in artikel 1, evenals in artikel 2, worden 
het woord "en" achter het woord "veearts" 
en de punt aan het einde van den zin ver
vangen door een komma, terwijl beide arti
kelen worden vervolgd met de woorden : ,,de 
ambtenaren belast met de uitvoering van de 
Vleeschkeuringswet (Staatsblad 1919, no. 
524), de door het Bedrijfschap voor Vee en 
Vleesch aangewezen ambtenaren en de amb
tenaren, aangewezen door den Centralen 
Controledienst, een en ander met dien ver
stande, dat de door het Bedrijfschap voor 
Vee en Vleesch aangewezen aml.,tenaren en 
die, aangewezen door den Centralen Con
troledienst, van een schriftelijke machtiging 
van de betrokken instelling moeten zijn voor -
zien". 

Artikel 2. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, u Januari 1944. 

S.-G. Dep. v. L. en V., H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. IJ Jan. z944). 
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(Stct. no. 14) 

IJ Januari 1944. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken, B.Z. No. 6 B .B., 
tot verlenging van de geldigheidsduur 
van het Vestigingsbesluit. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken; 

Gelet op artikel 2 van zijn besluit van 15 
October 1942 ter uitvoering van artikel 1, 
eerste lid, onder 1, van het Vestigingsbesluit 
(Nederlandsche Staatscourant van 16 Octo
ber 1942, No. 202) en op zijn besluit van 8 
Juli 1943, B.Z. No. 2 B.B.; 

Heeft goedgevonden: 
den g~ldigheidsduur van eerstgenoemd be

sluit te verlengen tot 16 Juli 1944. 
Apeldoorn, 13 Januari 1944. 

S.-G. v. h. Dep. v. B. Z ., FREDERIKS. 

(Uitgeg. zo Jan. I944). 

(Stct. no. 85) 

IJ Januari I944· BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken betreffende de Zieken
fondsverzekering van personen, die in
gevolge het bepaalde in de artikelen ia 

en 1b van het Kon. Besluit van 28 Ja
nuari 1931 (Staatsblad no. 24), niet ver
zekerd zijn krachtens de Ziektewet. 

Op grond van artikel 1 der Verordening 
No. 23/x940 en in overeenstemming met de 
artikelen 2 en 3 der Verordening No. 3/1940 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. Voor de toepassing van het Zieken
fondsenbesluit gelden de personen in loon
dienst werkzaam aan inrichtingen, staande 
onder beheer van een natuurlijk of rechts
persoon, of in loondienst werkzaam van 
rechtspersoonlijkheid bezittende vereenigin
gen of stichtingen, die ingevolge de artikelen 
1a en 1b van het Koninklijk Besluit van 28 
Januari 1931, Staatsblad no 24, zooals dat 
sindsdien is gewijzigd, niet overeenkomstig 
de bepalingen van de Ziektewet verzekerd 
zijn als verzekerden ingevolge de Ziektewet. 

Het in het voorgaande lid bepaalde is niet 
van toepassing op de krachtens artikel 1a 
van het Koninklijk besluit van 28 Januari 
x93x, Staatsblad no. 24, niet ingevolge de 
Ziektewet verzekerde personen, voor zoover 
zij : 

a. zijn ambtenaar in den zin van artikel 
1 der Ambtenarenwet 1929; 

b. ingevolge het bepaalde in artikel 4, 
eerste lid, onder letters a, b , c, d, e, ebis, f 
en g der Pensioenwet 1922, Staatsblad no. 
240, als ambtenaar worden beschouwd; 

c. als leerkracht in dienst zijn bij een in
richting of instelling van onderwijs ; 

d . zijn beambte van het Algemeen Mijn
werkersfonds van de Steenkolenmijnen in 
Limburg. 

2. 1. Werkgevers, die voor hun perso-
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neel, dat verplicht-verzekerd is ingevolge de 
Kinderbijslagwet, zijn aangesloten bij een 
erkende bedrijfsvereeniging, als bedoeld in 
artikel 39 dier wet, worden voor de verzeke
ring van de personen, die ingevolge artikel x 
voor de toepassing van het Ziekenfondsenbe
sluit gelden als verzekerden ingevolge de 
Ziektewet, geacht bij die bedrijfsvereeniging 
te zijn aangesloten. 

2. Werkgevers, niet vallende onder het 
eerste lid, worden voor de verzekering van 
de in dat lid bedoelde personen geacht te zijn 
aangesloten bij de ziekenkas van den Raad 
van Arbeid, binnen welks gebied zij zijn ge
vestigd. 

3. De werkgevers van de personen, die 
ingevolge artikel xb van het Koninklijk Be
sluit van 28 Januari x93x, Staatsblad no. 24, 
niet overeenkomstig de bepalingen van de 
Ziektewet verzekerd zijn, zijn bevoegd een 
op grond van artikel x5 der Kinderbijslag
wet erkend administratiekantoor aan te wij
zen voor de nakoming van krachtens het Zie
kenfondsenbesluit aan deze werkgevers op
gelegde verplichtingen. 

4. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den derden Maandag na den dag 
van zijn afkondiging. 

Amsterdam, x3 Januari x944. 
De wnd. S .-G. v. h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 

(Uitgeg. 2 Mei I944). 

(Stct. no. 12) 

IS Januari I944· BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming No. 6, O.W.K., tot wijziging 
en aanvulling van het Ambtenarenregle
ment Rijks hoogere burgerscholen, vast
gesteld bij Koninklijk besluit van den 
27sten Augustus x93x (Staatsblad No. 
385) , laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van x7 Januari x939 (Staatsblad 
No. 36x). · 

De Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming; 

Op grond van§ x van de Verordening No. 
23/x940 en in overeenstemming met §§ 2 en 
3 van de Verordening No. 3/x940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
!andsche gebied wordt bepaald: 

Artikel x. 
x. In artikel 22 van het Ambtenarenre

glement Rijks hoogere burgerscholen wordt 
na het tweede lid een nieuw lid ingevoegd, 
luidende: 

,.3. De ambtenaar, aan wien een uitkee
ring, als in het eerste lid bedoeld, toegekend 
is, is verplicht de resreve, welke hij t:>ij zijn 
pensionneering overeenkomstig artikel X2 

van het Koninklijk besluit van 22 December 
x922 (Staatsblad No. 684), laatstelijk gewij
zigd bij Koninklijk besluit van 8 December 
x938 (Staatsblad No. 357), ontvangt, terug 

400 

te betalen aan het lichaam, dat in de bijd;a
gen van het algemeen burgerlijk pensioen
fonds, bedoeld in het eerste lid, voorzien 
heeft." 

2. Lid 3 van artikel 22 wordt lid 4, met 
dien verstande, dat de woorden: ,.De amb
tenaar, aan wien een uitkeering, als in het 
eerste lid bedoeld, is toegekend, is" worden 
vervangen door: ,.Hij is voorts". Lid 4 wordt 
lid 5. 

Artikel 2. 
Na artikel 66 van het Ambtenarenregle

ment Rijks hoogere burgerscholen wordt in
gevoegd een nieuw artikel 66a, luidende: 

"x. Op de tijdstippen, genoemd in artikel 
x5a van het Algemeen Rijksambtenarenre
glement (Staatsblad x93x, No. 248), wordt 
het krachtens dat artikel ingehoudene aan 
den ambtenaar in tijdelijken dienst of diens 
rechtverkrijgenden uitgekeerd, vermeerderd 
met rente, overeenkomstig het bepaalde in 
de volgende leden, met dien verstande, dat, 
indien tot inkoop van diensttijd wordt over
gegaan, dit bedrag, alsmede het bedrag, be
doeld in artikel 63, zevende lid, van het Ar
beidsovereenkomstenbesluit, voor zooveel 
noodig, wordt aangewend voor de betaling 
van de door den ambtenaar verschuldigde 
inkoopsom. 

2. Aan het van den ambtenaar in tijde
lijken dienst in den loop van het kalender
jaar ingehouden bedrag wordt op 3 x Decem
ber van dat jaar of op de tijdstippen, in het 
eerste lid bedoeld, 2 pct. toegevoegd als ren
tevergoeding. 

3. Het totaalbedrag, dat op 3x December 
van eenig jaar ingevolge artikel x5a van het 
Algemeen Rijksambtenarenreglement op de 
bezoldiging van den ambtenaar in tijdelijken 
dienst ingehouden is, vermeerderd met het 
bedrag, bedoeld in artikel 63, zevende lid, 
van het Arbeidsovereenkomstenbesluit, en 
met de daaraan toegevoegde rente, draagt 
over het volgende kalenderjaar een rente 
van 4 pct. In geval van uitkeering in den 
loop van dat kalenderjaar wordt deze rente 
berekend tot en met de maand, waarin een 
der tiidstippen, genoemd in artikel x5a van 
het Algemeen Rijksambtenarenreglement, 
valt." 

Artikel .'1• 
Dit besluit wordt geplaatst in de Neder

landsche Staatscourant. Het treedt in wer
king met ingang van den eersten dag van de 
maand, volgende op die, waarin het wordt 
afgekondigd. 

Apeldoorn, den x5den Januari x944. 
S.-G. Dep. v. 0., W. en K., J. VAN DAM. 

(Uitgeg. I8 Jan. I944). 

(Stet. no. 36) 

IS Januari I944· BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Financiën no. 22 (Nederlandsche Staats
courant van 2x Februari x944, no. 36), 
tot wijziging van de Wet op de Vermo
gensbelasting x892. 
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Op gornd van § 1 der Verordening No. 
23/19-40 en m overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/I940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

In de Wet op de Vermogensbelasting 1892 
worden de volgende wijzigingen gebracht: 

I. 

Artikel 38 wordt gelezen: 
Bijaldien eenig feit grond oplevert voor 

het vermoeden, dat ten onrechte is afgezien 
van het vast.stellen van een aanslag, dan wel 
een aanslag ten onrechte is vernietigd of een 
te lage aanslag is opgelegd, kan de te weinig 
geheven belasting worden nagevorderd, zoo 
lang niet sedert den aanvang van het belas
tingjaar vijf jaren zijn verstreken. 

Navordering kan mede plaats vinden, in
dien voorloopige aanslagen ten gevolge van 
een ambtelijke fout tot een te hoog bedrag 
met den aanslag zijn verrekend. 

Ontstaat het in het eerste Jid bedoelde ver
moeden door een aangifte voor het recht van 
successie, voor welker inlevering overeen
komstig de bepalingen der Successiewet uit
stel is verleend, dan wordt dé termijn, binnen 
welken de aanslag tot navordering kan y.,or
den opgelegd, van rechtswege met den tijd 
van het uitstel verlengd. 

Een aanslag tot navordering, vastgesteld 
na het overlijden van den belastingplichtige, 
wordt gesteld ten name van zijn erfgenamen. 

II. 

Artikel 40 wordt gelezen: 
Voordat de inspecteur een aanslag tot na

vordering vaststelt, is hij verplicht den be
lastingplichtige of, indien deze is overleden, 
ieder der bekende erfgenamen, den execu
teur-testamentair of den bewindvoerder over 
de nalatenschap mededeeling te doen van de 
omstandigheden, welke naar zijn oordeel de 
voorgenomen navordering in den voorgeno
men omvang rechtvaardigen. Deze mededee
ling blijft achterwege ten aanzien van den
gene, die verklaard heeft er geen prijs op te 
stellen. 

Indien zulks in het belang kan zijn van den 
persoon of van een der personen, te wiens of 
te wier laste de voorgenomen aanslag tot na
vordering zal komen, stelt de inspecteur den
gene, aan wien de in lid r bedoelde mededee
ling wordt gedaan, tevens in de gelegenheid, 
opheldering te geven binnen een door den 

1 inspecteur vast te stellen termijn van ten 
minste één maand, en voegt hij bij zijn aldus 
aangevulde mededeeling zoo mogelijk een af
schrift van de ingeleverde aangiften betrek
kelijk de belastingjaren, waarover de navor
dering zich uitstrekt. 

De tot de erfgenamen gerichte mededee
ling kan worden gezonden aan de bij artikel 
42 der Successiewet bedoelde woonplaats. Zij 
kan, zoolang niet sedert de aangifte voor het 
recht van successie twee maanden zijn ver
streken, tot de gezamenlijke .erfgenamen, zon-
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der uitdrukking van namen en woonplaatsen, 
zijn gericht. 

De omstandigheid, dat de voorschriften 
van dit artikel niet zijn nageleefd, maakt den 
aanslag tot navordering niet ongeldig. 

III. 
Artikel 41 wordt gelezen: 
De in den navorderingsaanslag te begrijpen 

belasting wordt verdubbeld, tenzij aanneme
lijk is, dat niet door opzet of grove onacht
zaamheid van den belastingplichtige te wei
nig belasting is geheven. 

IV. 
Van artikel 42 vervallen het tweede en het 

derde lid. 
v. 

Artikel 47 vervalt: in artikel 37 vervalt 
"en te bepalen, dat de in artikel 4 7 bedoelde 
openbaarmaking achterwege zal blijven". 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
van haar afkondiging. . 

Artikel 1 is niet van toepassing met be
trekking tot navorderingsaanslagen, welke 
vóór r Januari 1944 door den inspecteur zijn 
vastgesteld. 

Deventer, 15 Januari 1944. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. F., H. POSTMA. 

(Uitgeg. :zz Febr. r944.) 

(Stct. 110. 36) 

r5 Januari r944. ZEVENDE BESCHIK
KING van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Financiën, no. 22 
(Nederlandsche Staatscourant van 21 
Februari 1944, no. 36), tot uitvoering 
van het Besluit op de Inkomstenbelas
ting 1941 (Zevende Uitvoeringsbeschik
king Inkomstenbelasting 1941). 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financiën; 

Gelet op artikel 59 van het Besluit op de 
Inkomstenbelasting 1941 en in overeenstem
ming met de§§ 2 en 3 der Verordening No. 
3/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied; 

Heeft goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Artikel 1. 

1, Bijaldien eenig feit grond oplevert voor 
het vermoeden, dat met betrekking tot de in
komstenbelasting ten onrechte is afgezien 
van het vaststellen van een aanslag, dan wel 
een aanslag ten onrechte is vernietigd of een 
te lage aanslag is opgelegd, kan de te weinig 
geheven belasting worden nagevorderd, zoo
lang niet vijf jaren zijn verstreken sedert het 
einde van het belastingjaar of belastingtijd
vak. 

2. Navordering van inkomstenbelasting 
kan mede plaats vinden, indien voorheffin
gen of voorloopige aanslagen, al dan niet ten 
gevolge van een ambtelijke fout, tot een te 
hoog bedrag met den aanslag in de inkom
stenbelasting zijn verrekend. 

26 
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3. Ontstaat het in lid 1 bedoelde vermoe
den door een aangifte, voor welker inleve
ring, overeenkomstig de bepalingen der Suc
cessiewet, uitstel is verleend, dan wordt de 
termijn, binnen welken de aanslag tot na
vordering kan worden opgelegd, van rechts
wege met den tijd van het uitstel verlengd. 

4. Een aanslag tot navordering, vastge
steld na het overlijden van den belasting
plichtige, wordt gesteld ten name van zijn 
erfgenamen. 

Artikel 2. 

De vaststelling van de aanslagen tot na 
vordering is opgedragen aan den inspecteu_ 
der belastingen, in wiens dienstkring de oor
spronkelijke aanslag is opgelegd of vermoe
delijk een aanslag had moeten zijn opgelegd 

Artikel 3. 

I. Voordat de inspecteur een aanslag tot 
navordering vaststelt, is hij verplicht den be
lastingplichtige of, indiep. deze is overleden, 
ieder der bekende erfgenamen, den execu
teur-testamentair of den bewindvoerder over 
zijn nalatenschap mededeeling te doen van 
de omstandigheden, welke naar zijn oordeel 
de voorgenomen navordering in den voorge
nomen omvang rechtvaardigen. Deze mede
-ieeling blijft achterwege ten aanzien van 
1engene, die verklaard heeft er geen prijs op 
te stellen. 

2. Indien zulks in het belang kan zijn van 
den persoon of van een der personen, te 
wiens of te wier laste de voorgenomen aanslag 
tot navordering zal komen, stelt de inspecteur 
dengene, aan wien de in lid 1 bedoelde mede
deeling wordt gedaan, tevens in de gelegen
heid, opheldering te geven binnen een door 
den inspecteur te stellen termijn van ten 
minste één maand, en voegt hij bij zijn aldus 
aangevulde mededeeling zoo mogelijk een af
schrift van de ingeleverde aangiften betrek
kelijk de belastingjaren, waarover de navor
dering zich uitstrekt. 

3. De tot de erfgenamen gerichte mede
deeling kan worden gezonden aan de bij ar
tikel 42 der Successiewet bedoelde woon
plaats. Zij kan, zoolang niet sedert de aan
gifte voor het recht van successie twee maan
den zijn verstreken, tot de gezamenlijke erf
genamen, zonder uitdrukking van namen en 
woonplaatsen, zijn gericht. 

4. De omstandigheid, dat de voorschriften 
van dit artikel niet zijn nageleefd, maakt 
den aanslag tot navordering niet ongeldig. 

Artikel 4. 
De in den navorderingsaanslag te begrij

pen belasting wordt verdubbeld, tenzij aan
nemelijk is, dat niet door opzet of grove on
achtzaamheid van den belastingplichtige te 
weinig belasting is geheven. 

Artikel 5. 

1. Hij, de bezwaar heeft tegen den hem 
opgelegden navorderingsaanslag, kan binnen 
twee maanden na de dagteekening van het 
aanslagbiljet een met redenen omkleed be
roepschrift indienen bij den raad van beroep 
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voor de directe belastingen, tot wiens rechts
gebied de gemeente van aanslag behoort. 

2. Het beroepschrift moet, voor zoover 
niet beweerd wordt, dat geen aanslag tot na
vordering had mogen zijn opgelegd, zoodanig 
zijn ingericht, dat daaruit een conclusie kan 
worden getrokken ten aanzien van het be
drag, dat volgens den appellant had moeten 
worden geheven. 

Artikel 6. 
I. Indien de aangeslagene is overleden, 

kan de erfgenaam, executeur-testamentair of 
bewindvoerder, die tegen den aanslag is op
gekomen, door den raad worden uitgenoo
digd, hetzij terstond, hetzij in een nadere 
vergadering, de volgende verklaring af te leg
gen: 

,.Ik verklaar, dat ik niet weet, noch ver
moed, dat papieren, behoorende tot den boe
del van N.N., na zijn (haar) overlijden ver
nietigd of weggenomen zijn met het doel de 
bewijzen van te lage aangifte voor de inkom
stenbelasting te doen verdwijnen. 

Ik verklaar, dat ik de papieren van dien 
boedel, voor zoover voorhanden, onderzocht 
heb en dat ik noch door dat onderzoek, noch 
door eenige andere omstandigheid, van wel
ken aard ook, weet of vermoed, dat de aan
gifte van N.N. voor de inkomstenbelasting 
over het belastingjaar (een der belasting
jaren) te laag is gedaan." 

2. Indien geen aangifte is gedaan, worden 
de woorden "te lage aangifte voor de inkom
stenbelasting" vervangen door: ,.te lagen 
aanslag in de inkomstenbelasting". Het slot 
der verklaring luidt alsdan: ,.dat N.N. in de 
inkomstenbelasting over het belastingjaar 
(een der belastingjaren) te laag is aange
slagen." 

3. Het formulier der verklaring wordt, in
geval oorspronkelijk geen aanslag was opge
legd of ingeval het een vernietigden aanslag 
betreft, zoo noodig gewijzigd. 

4. Om geldige reden kan de raad toelaten, 
dat een ander dan hij, die het beroepschrift 
heeft ingediend, de verklaring aflegt. 

5. Van het afleggen der verklaring wordt 
proces-verbaal opgemaakt, dat door hem, 
die haar aflegde, alsmede door den voorzitter 
en de leden van den raad, wordt ondertee
kend. 

6. Het afleggen der verklaring heeft ten 
gevolge, dat de aanslag wordt vernietigd. 

7. Wanneer de verklaring op de daartoe 
gedane uitnoodiging niet wordt afgelegd of 
het proces-verbaal door hem, die haar af
legde, niet wordt onderteekend, handhaaft 
de raad den aanslag. 

8. Hij, die persoonlijk of door een bijzon
der daartoe gemachtigde opzettelijk een val
sche of v'ervalschte verklaring aflegt, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
twee jaren. 

Artikel 7. 

I. Deze beschikking wordt aangehaald als:· 
Zevende Uitvoeringsbeschikking Inkomsten
belasting 1941. 

2. Zij treedt in werking op den dag van 
haar afkondiging. 
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3. Zij is niet van toepassing met betrek
king tot navorderingsaanslagen, welke vóór 
z Januari z944 door den inspecteur zijn vast
gesteld. 

Deventer, z5 Januari z944. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. F., H. PosTMA. 

(Uitgeg. ar Febr. r944.) 

(Stct. no. 48) 

24 Januari r944. VIJFDE BESLUIT van 
den Secretaris-Generaal voor Bijzondere 
Economische Zaken ter uitvoering van 
het Besluit No. u8/z94z betreffende het 
verzekeringswezen. 

Op grond van artikel 2 van het Besluit No. 
u8/z94z betreffende het verzekeringswezen 
en in overeenstemming met de §§ 2 en 3 van 
de Verordening No. 3/z940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt in overeenstemming met den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Justitie bepaald: 

Artikel z. 

Dit besluit verstaat onder: 
a. Secretaris-Generaal: den Secretaris

Generaal voor Bijzondere Economische Za
ken; 

b. verzekeringsonderneming: de verzeke
ringsonderneming in den zin van artikel z, 
onder 2, van het Besluit No. 218/z94z betref
fende het verzekeringswezen; 

c. kosten: alle uitgaven, aan de vervul
ling van de taak der Verzekeringskamer ver
bonden, met uitzondering van: 

z. de uitgaven of gedeelten daarvan, ver
bonden aan de uitoefening van het toezicht 
op levensverzekeringsondernemingen inge
volge de Wet op het Levensverzekeringbe
drijf z922, Staatsblad no. 7z6; 

2. de uitgaven of gedeelten daarvan, wel
ke met goedkeuring van den Secretaris-Ge
neraal worden bestreden uit de reserve, be
doeld in artike) 4, derde lid, onder b, van dit 
besluit; 

d. eenmalige kosten: alle kosten, welke 
niet betrekking hebben op de feitelijke uit
oefening van toezicht op onder het toezicht 
van de Verzekeringskamer staande verzeke
ringsondernemingen, doch een meer alge
meene strekking hebben; 

e. bijzondere kosten: alle kosten met be
trekking tot werkzaamheden, waarvoor de 
Verzekeringskamer bevoegd is bijzondere 
vergoedingen te vorderen; 

f . doorloopende kosten: alle kosten, welke 
uitsluit end betrekking hebben op de feitelijke 
uitoefening van toezicht op onder het toe
zicht van de Verzekeringskamer staande ver
zekeringsondernemingen, en alle overige kos
ten, niet vallende onder de letters d en e van 
dit artikel; 

g. hefiingsgroep: de gezamenlijke verze
keringsondernemingen, welke krachtens een 
door den Secretaris-Generaal goedgekeurd 
besluit van de Verzekeringskamer voor een 
afzonderlijken omslag van kosten in aanmer
king komen. 

1944 

Artikel 2. 

z. In het begin van elk kalenderjaar stelt 
de Verzekeringskamer het bedrag der kosten 
over het afgeloopen jaar vast, gesplitst in 
eenmalige, bijzondere en doorloopende kos
ten. 

2. Indien uitgaven slechts gedeeltelijk als 
kosten, eenmalige kosten, bijzondere kosten 
of doorloopende kosten zijn aan te merken, 
bepaalt de Verzekeringskamer tot welk be
drag zulks het geval is. 

Artikel 3. 
z. De Verzekeringskamer stelt het bedrag 

vast, dat in de eenmalige kosten over het af
geloopen jaar of in een gedeelte daarvan in 
het loopende jaar door elk der heffingsgroe
pen moet worden opgebracht, dan wel wegens 
het belang der desbetreffende werkzaamhe
den voor de uitoefening van het toezicht op 
levensverzekeringsondernemingen alsnog als 
kosten in den zin van artikel 85 van de Wet 
op het Levensverzekeringbedrijf z922, 
Staatsblad no. 7z6, en van het Koninklijk be
sluit van 27 Juli z923, Staatsblad no. 382, zal 
worden aangemerkt. 

2. Het overblijvende gedeelte der een
malige kosten wordt, onder bijberekening van 
rente over een vol jaar naar den rentevoet, 
bedoeld in artikel 6, gerekend tot de kosten 
en wel tot de eenmalige kosten van het loo
pende jaar te behooren. 

3. Indien de in eenig kalenderjaar opge
komen eenmalige kosten niet bij de eerste op 
dat jaar volgende vaststelling op den voet 
van het eerste lid van dit artikel geheel wor
den verrekend, zal de volledige verrekening 
van die kosten, tenzij met goedkeuring van 
den Secretaris-Generaal, over niet meer dan 
vijf daaropvolgende jaarlijksche vaststellin
gen mogen worden verdeeld. 

Artikel 4. 
z. De Verzekeringskamer splitst het be

drag der bijzondere kosten over het afgeloo
pen jaar, bedoeld in artikel z, onder letter e, 
naar de groepen van werkzaamheden, waar
voor zij bevoegd is bijzondere vergoedingen 
te vorderen. Voor elk dezer groepen bepaalt 
zij verder het voor - of nadeelige saldo van de 
op die groepen vallende bijzondere kosten 
met de in het afgeloopen jaar ontvangen cor
respondeerende vergoedingen. 

2. Behalve voor zooveel het derde of het 
vierde lid van dit besluit toepassing vindt, 
worden voordeelige saldi als in het loopende 
jaar ontvangen vergoedingen, nadeelige saldi, 
onder bijberekening van rente over een vol 
jaar en naar den rentevoet, bedoeld in artikel 
6, als kosten en wel als bijzondere kosten 
over het loopende jaar aangemerkt. 

3. Indien eenige groep van werkzaamhe
den, waarvoor de Verzekeringskamer bevoegd 
is bijzondere vergoedingen te vorderen, defi
nitief wordt beëindigd en de betrokken bij
zondere kosten en vergoedingen een voordee
lig saldo opleveren, wordt dit voordeelig saldo 
op een reserverekening geboekt, waaruit met 
goedkeuring van den Secretaris-Generaal : 

a. bedragen kunnen worden aangewend 
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ter bestrijding of vermindering van tekorten, 
als in het vierde lid van dit artikel bedoeld; 

b. door de Verzekeringskamer in het be
la.1g· van het verzekeringswezen of van het 
toezicht daarop gedane of te verrichten uit
gaven kunnen worden bestreden. 

Eventueele rente, welke op de belegging 
van gelden dezer reserve wordt gemaakt, 
wordt onmiddellijk na ontvangst ten gunste 
der reserve-rekening geboekt. 

4. Indien naar het oordeel van de Verze
keringskamer niet het vooruitzicht bestaat, 
dat voor een bepaalde groep van werkzaam
heden een nadeelig saldo door de in volgende 
jaren te ontvangen vergoedingen voor tot die 
groep behoorende werkzaamheden zal wor
den goedgemaakt, is de Verzekeringskamer 
met goedkeuring van den Secretaris-Gene
raal bevoegd het bedrag vast te stellen, dat 
in een zoodanig nadeelig saldo of in een ge
deelte daarvan door één of meer der heffings
groepen zal moeten worden gedragen, dan wel 
alsnog als kosten in den zin van artikel 85 
der Wet op het Levensverzekeringbedrijf 
1922, Staatsblad no. 716, en het Koninklijk 
besluit van 27 Juli 1927, Staatsblad no. 382, 
zal worden aangemerkt. Het bepaalde in het 
derde lid van artikel 3 van dit besluit is van 
overeenkomstige toepassing. 

Artikel 5. 
De Verzekeringskamer splitst de doorloo

pende kosten naar de heffingsgroepen, waar
voor zij zijn gemaakt. 

Artikel 6. 
Aan de hand van de uitkomsten, verkregen 

door toepassing van de artikelen 2 tot en met 
5 en, zoo noodig, met inachtneming van het 
bepaalde in artikel n van dit besluit, stelt 
de Verzekeringskamer voorts, onder bijbere
kening van rente over een vol jaar naar den 
rentevoet, welke gelijk is aan het wisseldis
conto van de Nederlandsche Bank op I Juli 
van het afgeloopen kalenderjaar, de-bedragen 
vast, welke de heffingsgroepen in de kosten 
hebben op te brengen (eindbedragen). 

Artikel 7. 
I. Zoo mogelijk vóór den eersten Mei van 

ieder kalenderjaar slaat de Verzekeringska
mer elke verzekeringsonderneming, welke an
ders dan krachtens de Wet op het Levens
verzekeringbedrijf ,922, Staatsblad no. 716, 
in het voorafgaande kalenderjaar onder haar 
toezicht heeft gestaan, aan voor het bedrag, 
dat zij in de kosten van het voorafgaande ka
lenderjaar heeft bij te dragen. 

2. Elke verzekeringsonderneming, welke 
in het kalenderjaar, waarop de aanslag be
trekking heeft, tot een heffingsgroep heeft 
behoord, draagt in het volgens artikel 6 voor 
die heffingsgroep berekende eindbedrag bij 
met: 

a. een vast grondbedrag van f 10; 
b. een bedrag, dat wordt gevonden door 

het bedrag, dat wordt voorg<;steld door de 
x-y 

formule -- tv, naar boven tot op geheele 
. Ltv 
guldens af te ronden. 
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In deze formule beteekent: 
x: het voor de betrokken heffingsgroep vol

gens artikel 6 vastgestelde eindbedrag; 
y: de som van de vaste grondbedragen, 

welke door de tot de heffingsgroep behooren
de verzekeringsondernemingen verschuldigd 
zijn; 

v: het verzekerde kapitaal der verzeke
ringsonderneming; 

t: het aantal maanden, gedeelten van een 
maand voor een geheele maand gerekend, ge
durende welke de aangeslagen verzekerings
onderneming in het jaar, waarover de aanslag 
plaats heeft, onder het toezicht der Verzeke
ringskamer heeft gestaan, en 

L tv: de som van de voor de onderschei
dene tot de heffingsgroep behoorende verze
keringsondernemingen vastgestelde produc
ten tv. 

Onder verzekerd kapitaal wordt voor de 
toepassing van de artikelen 7, 8, 9 en 12 van 
dit besiuit verstaan de rekenkundig op mil
lioenen guldens afgeronde som van de verze
kerde bedragen uit hoofde van alle overeen
komsten van verzekering of herverzekering, 
ter zake waarvan de betrokken verzekerings
onderneming in het kalenderjaar, waarop de 
aanslag betrekking heeft, onder het toezicht 
van de Verzekeringskamer heeft gestaan, be
rekend, voor wat betreft de takken van ver
zekering, welke die verzekeringsonderneming 
op den 31sten December--van dat jaar uit
oefende, naar den stand op dien datum, en, 
voor wat betreft de takken van verzekering, 
welke door die verzekeringsonderneming op 
den 31sten December van dat jaar niet meer 
werden uitgeoefend, naar den hoogsten stand 
van dat jaar. 

3. Iedere verzekeringsonderneming, als 
bedoeld in het eerste lid van dit artikel, is 
verplicht vóór den 1sten April van ieder ka
lenderjaar op de door de Verzekeringskamer 
te bepalen wijze haar verzekerd kapitaal, als 
bedoeld in het 2de lid van dit artikel, op te 
geven. Na ontvangst van deze opgaven stelt 
de Verzekeringskamer - bij gebleken on
juistheid van de opgave zoo noodig in afwij
king daarvan - voor elke verzekeringsonder
neming het verzekerd kapitaal vast. Indien 
einde Maart van eenige verzekeringsonderne
ming geene opgave van het verzekerd kapi
taal is ontvangen, is de Verzekeringskamer 
bevoegd het bedrag daarvan ambtshalve vast 
te stellen. De Verzekeringskamer is voorts 
bevoegd op het verzekerd kapitaal een door 
haar te bepalen redelijken aftrek toe te pas
sen, indien haar aanemelijk wordt gemaakt, 
dat daarin wegens portefeuille-overneming is 
begrepen verzekerd kapitaal, afkomstig van 
een verzekeringsonderneming, ten aanzien 
waarvan in het jaar, waarop de aanslag be
trekking heeft, artikel 8 van dit besluit toe
passing heeft gevonden. 

4. Gedurende twee jaren na de vaststel
ling van het verzekerde kapitaal èener ver
zekeringsonderneming heeft de Verzekerings
kamer, zoodra haar de onjuistheid er van is 
gebleken, de bevoegdheid deze te herzien en 
de betrekken verzekeringsonderneming -
onder intrekking van den oorspronkelijken 
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aanslag en met verrekening van het reeds 
daarop betaalde en terugbetaling van het 
eventueel teveel betaalde bedrag - een nieu
wen aanslag op te leggen. Bij de vaststelling 
van dezen aanslag zal de factor 1: tv echter 
ongewijzigd worden toegepast; hetzelfde 
geldt, indien door andere onvoorziene om
standigheden eenige aanslag moet plaats heb
ben na de definitieve vaststelling van den 
factor 1: tv. 

5. Met goedkeuring van den Secretaris
Generaal kan de Verzekeringskamer voor één 
of meer bepaalde heffingsgroepen ook andere 
grondslagen voor de berekening van het be
drag, bedoeld onder b van den eersten zin van 
het 2de lid van dit artikel, vaststellen. Het 
bepaalde in het 3de en het 4de lid van dit 
artikel en in de artikelen 8, g en I2 vindt als
dan overeenkomstige toepassing. 

Artikel 8. 

Indien een verzekeringsonderneming in 
den loop van eenig kalenderjaar ophoudt on
der het toezicht van de Verzekeringskamer 
te staan, is deze bevoegd een voorloopigen 
aanslag op te leggen, gelijk aan het bedrag, 
dat die onderneming over het voorafgaande 
jaar zou hebben moeten betalen, indien zij 

, gedurende dat geheele jaar onder het toezicht 
der Verzekeringskamer zou hebben gestaan 
en op 3I December van dat jaar een verze
kerd kapitaal zou hebben gehad, gelijk aan 
het hoogste verzekerde kapitaal, dat zij heeft 
gehad in het jaar; waarin zij ophoudt onder 
het toezicht der Kamer te staan. Het op een 
zoodanigen voorloopigen aanslag betaalde be
d rag wordt met den aanslag, bedoeld in arti
kel 7, verrekend; het te veel betaalde wordt 
aan de betrokken verzekeringsonderneming 
terugbetaald. 

Artikel 9. 

Een aanslag of voorloopige aanslag wordt 
zoo spoedig mogelijk door de Verzekerings
kamer ter kennis gebracht van de betrokken 
verzekeringsonderneming, onder mededeeling 
waar, wanneer en op welke wijze de betaling 
moet geschieden. In deze medeeling wordt 
tevens vermeld het verzekerd kapitaal, dat 
ten behoeve van den betrokken aanslag voor 
de verzekeringsonderneming is vastgesteld. 

Artikel Io. 

Ingeval een aanslag of voorloopige aanslag 
niet binnen den bepaalden tijd is voldaan, 
wordt de nalatige schriftelijk aangemaand om 
alsnog binnen veertien dagen na de dagteeke
ning van den dienstbrief het vastgestelde be
drag te voldoen aan het bureau der Verzeke
ringskamer. Volgt op deze aanmaning de be
taling binnen den gestelden termijn niet, dan 
kan de voorzitter der Verzekeringskamer een 
dwangbevel uitvaardigen, mede brengende het 
recht van parate executie, dat wordt execu
toir verklaard door den president der arron
dissementsrechtbank te Amsterdam. Het 
dwangbevel wordt beteekend en ten uitvoer 
gelegd op de wijze, bij het Wetboek van Bur
gerlijke Rechtsvordering ten aanzien van 
vonnissen en authentieke akten voorgeschre-
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ven. Het dwangbevel kan in het geheele Rijk 
worden ten uitvoer gelegd. 

Artikel n. 
1. Het teveel, onderscheidenlijk temin 

der aanslagen, onder welk laatste het niet 
invorderbare bedrag van een aanslag mede 
wordt begrepen, wordt per heffingsgroep bij 
de vaststelling van het eindbedrag van den 
volgenden aanslag, onderscheidenlijk van den 
aanslag, volgende op het jaar, waarin het te- / 
veel of temin is opgekomen v66rdat de ren- ; 
teberekening, als bedoeld in artikel 6 van dit 
besluit plaats heeft, mede in rekening ge
bracht. 

2. In geval van samenvoeging, splitsing 
of opheffing van heffingsgroepen, ten aanzien 
waarvan het vorige lid toepassing behoort te 
vinden, vindt de in het 1ste lid van dit artikel 
bedoelde verrekening naar redelijkheid ten 
aanzien van één of meer der overgebleven 
heffingsgroepen plaats. 

Artikel I2. 
Indien éenige verzekeringsonderneming 

zich bezwaard mocht gevoelen over de vast
stelling van het verzekerd kapitaal, waarover 
haar aanslag is berekend, kan die verzeke
ringsonderneming gedurende een maand na 
den datum van verzending van de mededee
ling van den aanslag in beroep komen bij den 
Secretaris-Generaal, die alsdan in hoogste in
stantie beslist. Het beroep heeft geen schor
sende werking ten aanzien van de verplich
tingen der verzekeringsonderneming uit hoof
de van dit besluit. Indien de Secretaris-Ge
neraal het verzekerde kapitaal vaststelt op 
een bedrag, dat afwijkt van het door de Ver
zekeringskamer vastgestelde bedrag, is de 
Verzekeringskamer verplicht de betrokken 
verzekeringsonderneming een nieuwen aan
slag op te leggen. 

Artikel 13. 
1. Indien een verzekeringsonderneming 

ten tijde van het opleggen van een aanslag of 
voorloopigen aanslag, als gevolg van de alge
heele beëindiging van de uitoefening van het 
als bedrijf voor eigen rekening aangaan van 
overeenkomsten van verzekering of herver
zekering, haar hoedanigheid van verzeke
ringsonderneming heeft verloren, wordt de 
aanslag of voorloopige aanslag geacht te zijn 
opgelegd op den datum, waarop de verzeke
ringsonderneming voor het laatst als zoodanig 
was aan te merken. In dit geval geschiedt de 
mededeeling van den aanslag of voorloopigen 
aanslag aan één of meer der liquidateurs of 
aan één of meer der rechthebbenden of recht
verkrijgenden onder algemeenen titel uit de 
verzekeringsonderneming. 

2. Indien een verzekeringsonderneming 
hetzij ten tijde van het opleggen van een aan
slag of voorloopigen aanslag, hetzij daarna 
haar hoedanigheid van verzekeringsonderne
ming heeft verloren, is: 

a. ieder der rechthebbenden of rechtver
krijgenden onder algemeenen titel uit die ver
zekeringsonderneming mede hoofdelijk aan
sprakelijk voor de betaling van den aanslag of 
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voorloopigen aanslag en gerechtigd tot het 
geven van kwijting voor het volle ingevolge · 
dien aanslag te ontvangen bedrag; 

b. voor zoover niet reeds de onderneming 
zelf beroep heeft ingesteld, ieder der liquida
teurs of bij gebreke van dezen ieder der onder 
a bedoelde rechthebbenden of rechtverkrij
genden gerechtigd tot het instellen van be
roep overeenkomstig het bepaalde in artikel 
12 van dit besluit. 

Artikel 14. 
In het kalenderjaar 1944 geschieden de 

kostenvaststelling en de verdere toepassing 
van dit besluit als vormden de jaren 1941, 
1942 en 1943 gezamenlijk één onmiddellijk 
aan 1944 voorafgegaan kalenderjaar, met dien 
verstande, dat de in dit besluit voorgeschre
ven bijberekening van rente naar den op 1 

Juli 1943 geldenden rentevoet, bedoeld in 
artikel 6 van dit besluit, en over een tijdvak 
van 18 maanden zal plaats hebben en dat 
voor de toepassing van artikel 7 van dit be
sluit het kalenderjaar, waarover de aanslag 
plaats heeft, geacht zal worden het tijdvak 
30 October 1942 tot en met 31 December 
1943 te omvatten. 

Artikel 15. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging in de Nederlandsche 
Staatscourant. 

's-Gravenhage, 24 Januari 1944. 
De S.-G. voor Bijzondere Econ. Zaken, 

M . ROST VAN TONNINGEN. 

(Uitgeg. ·z Maart z944.) 

(Stct. no. 43) 

24 januari z944. ZESDE BESLUIT van 
den Secretaris-Generaal voor Bijzondere 
Economische Zaken tot uitvoering van 
het Besluit No. 218/r941 betreffende het 
verzekeringswezen. 

Op grond van de artikelen 2 en 5 van het 
Besluit No. 218/1941 betreffende het verze
keringswezen en in overeenstemming met de 
§§ a en 3 van de Verordening No. 3/1940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Neder_ 
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel ,. 
r. De Verzekeringskamer is bevoegd te 

beslissen over de verleening van de ingevolge 
artikel 3 van het Besluit No. :118/1941 betref
fende het verzekeringswezen vereischte goed
keuring voor de oprichting, fusie of liquidatie 
van verzekeringsondernemingen, welke al dan 
niet uitsluitend het voor eigen rekening aan
gaan van overeenkomsten tot verzekering 
van uitvaartverzorging als bedrijf uitoefenen. 

2. Indien een verzekeringsonderneming, 
welker bedrijf het voor eigen rekening aan
gaan van overeenkomsten tot verzekering 
van uitvaartverzorging niet omvat, haar be
drijf daarmede wil uitbreiden, behoeft zij 
daartoe de goedkeuring van de Verzekerings
kamer. 
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Artikel 2. 

Overdracht door een verzekeringsonderne
ming van alle verbintenissen uit het bedrijf 
van verzekering van uitvaartverzorging of 
van een deel daarvan behoeft - alvorens in 
werking te kunnen treden - de goedkeuring 
van de Verzekeringskamer. 

Artikel 3. 
1. Elke beslissing van de Verzekerings

kamer, houdende de weigering van een goed
keuring, als bedoeld in de artikelen 1 en 2, 

wordt met redenen omkleed. 
2. Tegen een zoodanige beslissing staat 

beroep open op den Secretaris-Generaal. Tot 
het instellen van beroep is in het geval van 
een weigering van de goedkeuring van een 
oprichting ieder der opricfiters, in alle overige 
gevallen de betrokken onderneming bevoegd. 
De termijn van beroep is veertien dagen, aan
vangende den dag na dien, waarop de beslis
sing aan den belanghEbbende is verzonden; 
hij, die na den vorenomschreven termijn be
roep 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 besli~$ing redelijkerwijze heeft 
kunnen kennis dragen. Het beroep wordt in
gesteld door inzending van een met redenen 
omkleed klaagschrift in tweevoud bij den Se
cretaris-Generaal. 

Artikel 4. 

r. De uitdrukkingen "Secretaris-Gene
raal" en "verzekeringsonderneming" hebben 
in dit besluit de beteekenis, welke zij in het 
Besluit No. 218/1941 betreffende het verze
keringswezen hebben. 

2. Onder verzekering van uitvaartverzor
ging wordt voor de toepa.sing van dit besluit 
verstaan elke verzekering, ingevolge welke 
de verzekeringsonderneming zich verbindt 
tegenover den verzekeringsnemer of diens 
rechtverkrijgenden tot het geheel of gedeel
telijk uitvoeren of doen uitvoeren van een 
uitvaart. 

Artikel 5. 
Dit besluit treedt in werking 2P den dag 

zijner afkondiging in de Neàerlandsche 
Staatscourant. 

Amsterdam, 24 Januari ,944. 
De S.-G. voor Bijz. Economische Zaken, 

M. ROST VAN TONNINGEN, 

(Uitgeg. z Maart 1944.) 

(Stct. no. 46) 

24 januari z944. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Financiën No. 57, Directe Belastingen, 
betreffende de personeele belasting van 
perceelen, welke in verband met e:,,ac~~
tie van overheidswege in gebruik ztJn 
gegeven. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/,940 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 x. 

Perceelen, welke in verband met evacuatie 
van overheidswege in gebruik zijn gegeven, 
worden voor de heffing van de personeele be
lasting van deze perceelen geacht te zijn af
gestaan ingevolge een overeenkomst van 
huur en verhuur. Als huurprijs wordt aange
merkt de vergoeding, welke voor het gebruik 
van het perceel wordt geheven. Deze huur
prijs wordt geacht onder normale omstandig
heden te zijn bedongen. 

Artikel 2. 

Voor de beantwoording van de vraag wie 
voor de heffing van de personeele belasting 
als gebruiker dient te worden aangemerkt, 
worden de in artikel I bedoelde perceelen, 
indien zij met daarin aanwezige meubelen ten 
gebruike zijn gegeven, geacht zonder meube
len te zijn afgestaan. 

Artikel 3. 
De Secretaris-Generaal v. h. Departement 

van Financiën is bevoegd voor bepaalde ge
vallen of groepen van gevallen tegemoet te 
komen aan onbillijkheden van overwegenden 
aard, welke zich bij de heffing van de perso
neele belasting van de in artikel I bedoelde 
perceelen mochten voordoen. 

Artikel 4. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging met terugwerkende kracht 
tot I Januari 1943. 

Deventer, 24 Januari 1944. 
Wnd. S.-G. v. h . Dep. v. Fin., H. POSTMA. 

(Uitgeg. 6 Maart 1944.) 

( Stct. no. 22) 

24 Januari 1944. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat (met de verbeteringen 
bekend gemaakt in de Ned. Stct. 1944, 
no. 29) betreffende het Beheer en on
derhoud van Waterstaatswerken. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat; 

Heeft op grond van artikel I der Verorde
ning No. 23/i940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied en 
gelet op artikel 1, eerste lid, der Water
staatswet 1900; 

Besloten: 
Art. ·l . Bij het Heemraadschap de Wie

ringermeer, hierna genoemd "het Heemraad
schap", worden in beheer en onderhoud over
gebracht de door het Rijk ten behoeve van 
de indijking en droogmaking van de Wie
ringermeer aangelegde waterstaatswerken, 
welke op het oogenblik van inwerking tre
den van dit besluit bij het Rijk in beheer en 
onderhoud zijn, voor zoover dit beheer en 
onderhoud wordt uitgeoefend door den 
Rijkswaterstaat, en wel: 
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a. binnen het gebied van het Heemraad
schap alle werken, met uitzondering van: 

x. de werken van Rijksweg 7, gelegen 
binnen het Rijksweggebied, hetwelk omvat 
de perceelen, kadastraal bekend gemeente 
Wieringermeer, Sectie E, nos. 220 en 229; 
Sectie L, no. 158; Sectie I, nos. 467, 220 en 
326; Sectie H, nos. 287 en 356, en Sectie D, 
nos. 2, 3, 163, 165, 167, 169, 175, 177, 183, 
185 en 187; alsmede de volgende in Rijks
weg 7, gedeeltelijk buiten het weggebied, 
boven kanaalperceelen gelegen bruggen: de 
vaste brug over de Den Oeverschevaart; 
die over de Robbevaart; die over den Ooster 
Terptocht; die over de Hoekvaart en die 
over de Oudelander tocht; en de Hoomsche 
brug (ophaalbrug) over de Westfriesche 
vaart; 

2. de werken, die goor het Rijk worden 
overgedragen aan de provincie Noordholland, 
zijnde: 

de Alkmaarscheweg van het beginpunt bij 
Aartswoud tot aan de grens van het gebied 
van Rijksweg 7 nabij Middenmeer, met de in 
den Alkmaarscheweg gelegen Alkmaarsche
brug en de daarbij behoorende dienstwonin
gen; 

de Oudelanderweg van den Alkmaarsche
weg tot aan het oostelijk einde bij den Al
mersdorperhoek, met de vaste bruggen nos, 
7 en 10; 

de Koggenrandweg van het punt van aan
sluiting _met den Oudelanderweg (km 1800) 
tot aan het punt km olOO nabij de Overleker
sluis; 

de Schagerweg van de grens van het 
Heemraadschapsgebied bij Kolhorn tot aan 
het noordoostelijk einde met de in dien weg 
gelegen Waardbrug (pontonbrug) en Scha
gerbrug (ophaalbrug), beide met bijbehoo
rende dienstwoningen, alsmede de vaste 
bruggen nos. 25 en 24; 

de Wester Terpweg van het punt van aan
sluiting met den Schagerweg (km 3-) tot 
aan de grens van het gebied van Rijksweg 7 
nabij Wieringerwerf, met de in den Wester 
Terpweg gelegen vaste brug no. 22; 

3. strooken land en water, gelegen in het 
Amstelmeer langs den Amsteldiepdijk en 
langs den Wieringschen wal, kadastraal be
kend gemeente Anna Paulowna, Sectie K, 
no. 3095, en gemeente Wieringen, Sectie D, 
no. 2079; 

4. de oude en de nieuwe haven van de 
Houkes, Wieringen, kadastraal bekend ge
meente Wieringen, Sectie D, nos. 2045, 2046, 
2047, alsmede no. 2048, voor zoover binnen 
het gebied van het Heemraadschap gelegen; 

b. buiten het gebied van het Heemraad
schap: 

x. de Overlekersluis te Medemblik en 
het korte vakje van de Westfrieschevaart 
tusschen de Overlekersluis en de grens van 
het Heemraadschapsgebied, te zamen om
vattende de perceelen, kadastraal bekend ge
meente Medemblik, Sectie C, nos. 8n, 852, 
854 en 868, geheel, en no. 85:r, voor zoover 
gelegen westelijk van een lijn, evenwijdig aan 
en 53 m oostelijk van de sluisas getrokken; 
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stortebed, remmingwerken, meerpalen en 
bolders, bij de sluis behoorende, bevinden 
zich voorts op de perceelen, kadastraal be
kend gemeente Mede~blik, Sectie C, nos. 
869, 722 en 721; 

2. de geul in de Zuiderhaven van Den 
Oever langs den Wieringermeerdijk, welke 
geul omvat de perceelen, kadastraal bekend 
gemeente Wieringermeer, Sectie L, nos. 167, 
168 en 164; 

3. de dienstwoningen van het gemaal 
Leemans, met bijbehoorende erven, staande 
aan den Nieuwlanderweg op Wieringen, om
vattende het benoorden den Nieuwlanderweg 
gelegen gedeelte van het perceel, kadastraal 
bekend gemeente Wieringen, Sectie A, no. 
2889; 

4. de schotbalkenloods, staande op den 
Westerlanderdijk op Wieringen, op 15 m ten 
N .O. van de Houkeskeersluis, op het niet aan 
het Heemraadschap komende perceel, ka
dastraal bekend gemeente Wieringen, Sectie 
D, no. 2044 ; 

5. een strook ter breedte van 10 m langs 
de oostelijke grens van het Heemraadschaps
gebied (Wieringermeerdijk en haven op de 
Oude Zeug), plaatselijk verbreed tot de bui
tenzijde van de kraagstukken voor de pers
monden van het gemaal Lely; een en ander 
gelegen in de perceelen, kadastraal bekend 
gemeente Wieringermeer, Sectie L, nrs. II9, 
70 en 4, en Sectie M, nos. 150 en 65. 

2. De ingevolge het in artikel 1 bepaalde 
overgedragen werken met de daarbij behoo
rende roerende goederen worden opgenomen 
in een lijst, vast te stellen bij proces-verbaal 
binnen drie maanden na den datum van in 
werking treden van dit besluit, onderteekend 
voor het Rijk door het Hoofd van het Depar
tement van Waterstaat en voor het Heem
raadschap door de daartoe bevoegde perso
nen. Bij geschil omtrent vermelding van 
eenig werk in de bij het proces-verbaal be
hoorende lijst beslist het Hoofd van het De
partement van Waterstaat. 

3. De overbrenging in beheer en onder
houd geschiedt onder de volgende bepa
lingen: 

1. Het Heemraadschap treedt door de 
overneming in beheer en onderhoud van de 
in artikel 1 bedoelde waterstaatswerken te
genover derden in de rechten en verplichtin
gen van het Rijk te dezer zake. 

2. Aan derden verleende vergunningen 
(waaronder in dit artikel ook ontheffingen 
zijn begrepen) voor werken in, op of over de 
in artikel 1 bedoelde waterstaatswerken en 
zich ook daarbuiten uitstrekkende, mogen 
niet worden ingetrokken zonder bewilliging 
van de autoriteit, die te dezer zake bevoegd 
zou zijn geweest, indien de overbrenging niet 
had plaats gehad. De houders van vergunnin
gen, voor welke het bovenstaande verbod 
geldt, zullen de krachtens die vergunningen 
aanwezige werken mogen onderhouden en 
zoo noodig vernieuwen. Hun mogen daarbij 
geen voorwaarden worden gesteld van ver
dere strekking dan die, welke vóór de over
brenging van kracht waren. 

Bij het verleenen van nieuwe vergunnin-
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gen voor het aanleggen van werken in, op of 
over de in artikel 1 bedoelde waterstaatswer
ken, waarbij Rijkseigendom is betrokken, zal 
het Heemraadschap zoolang en in zoover 
daarbij Rijkseigendom is betrokken, de be
taling van een jaarlijksche recognitie tot een 
bedrag van twee gulden vijftig cent (f 2.50) 
ten bate van het Rijk voorschrijven als er
kenning van het eigendomsrecht van het Rijk 
op de betrokken gronden. Deze bepaling is 
niet van toepassing op vergunningen voor 
werken, dienende tot uitweg. 

3. De overgedragen wegen en waterwe
gen moeten steeds ten dienste blijven van 
het verkeer. Van deze bepaling mag met toe
stemming van het Hoofd van het Departe
ment van Waterstaat en onder daarbij te 
stellen voorwaarden worden afgeweken. 

4. Het aanbrengen van belangrijke wijzi_ 
gingen in de wegprofielen of in den aard der 
verharding van wegen, of in de profielen der 
waterwegen of der waterkeeringen is niet ge
oorloofd dan na voorafgaande goedkeuring 
van het Hoofd van het Departement van 
Waterstaat. 

5. Het Heemraadschap is verplicht de 
overgedragen werken steeds in goeden staat 
van onderhoud te houden. 

6. De thans tijdelijk buiten bedrijf ge
stelde Houkessluis en Stontelersluis moeten, 
zoodra zulks mogelijk zal zijn, weder in 
dienst worden gesteld. Bij de vaststelling van 
de bedieningstijden van sluizen en bruggen 
moet rekening worden gehouden met even
tueel door het Hoofd van het Departement 
van Waterstaat gegeven aanwijzingen. 

7. Ten aanzien van het beheer van den 
Amstelmeerboezem wordt bepaald, dat het 
Rijk voor zich het recht behoudt tot het re
gelen van den waterstand, van het doen door
stroomen van water door den boezem en van 
het onttrekken van water aan den boezem. 

8. Het bedienen van de keeringen van de 
Stontelerkeersluis en de Houkeskeersluis ge
schiedt door het personeel van het Heem
raadschap op aanwijzing vanwege het Rijk; 
gegevens betreffende waterstanden, schuif
standen en openingstijden moeten door het 
Heemraadschap worden bijgehouden en op 
aanvraag aan het Rijk verstrekt. 

Wanneer bij opvolging van een aanwijzing, 
als in de vorige alinea bedoeld, de veiligheid 
der betreffende keersluis naar het oordeel 
van het Heemraadschap gevaar zou loopen, 
behoeft de aanwijzing niet te worden opge
volgd; in zulk een geval moeten onverwijld 
voor rekening van het Heemraadschap de 
noodige voorzieningen worden getroffen. 

In dringende gevallen zal de betrokken be
ambte van het Heemraadschap uitvoering 
van een van Rijkswege gegeven aanwijzing, 
als in de eerste alinea van dit lid bedoeld, 
mogen opschorten. 

9. Het Rijk heeft het recht tot opslaan 
en bewaren van 14 stuks schotbalken in de 
schotbalkenloods, bedoeld in artikel 1, onder 
b, 4•. 

10. Het Ambacht van Westfriesland, ge
naamd de Vier Noorder Koggen, heeft het 
recht in geval van inundatie van de Wierin-
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germeer de naar de zijde van de Wieringer
meer keerende ijzeren deuren der Overleker
sluis te doen sluiten. 

De kosten van bewaking, bediening, bevei
liging en verlichting van de beweegbare 
spoorwegbrug op het bovenhoofd der Over
lekersluis komen voor rekening van het 
Heemraadschap. Voor zooveel deze werk
zaamheden door personeel van het Heem
raadschap worden uitgevoerd, geschiedt zulks 
wegens aanwijzing en onder toezicht van de 
exploitatie van den Spoorweg Hoorn-Me
demblik. 

Het Rijk zal aan het Heemraadschap ver
gunning verleenen tot het onderhouden en 
zoo noodig vernieuwen van drie hanepooten 
en drie bolders in Rijkswater en op Rijks
grond bezuiden de Overleker~luis. 

u. Het op diepte houden van de vaar
geul in de voormalige Buitenhaven van Kol
horn, bewesten de lijn, welke de dijkpalen 54 
en 61, respectievelijk op den Waarddijk en 
den Grootdijk, verb-indt, behoort niet tot den 
onderhol;!dsplicht van het Heemraadschap. 

12. Het op diepte houden van de afwa
terings- en scheepvaartgeul van het Waard
kanaal langs den Noorderdijk van den Polder 
Wieringerwaard tot aan de grens van het 
Heemraadschapsgebied behoort niet tot den 
onderhoudsplicht van het Heemraadschap. 

13. Peilverlaging der vaarten en tochten 
in de Wieringermeer zal in verband met de 
inrichting der kunstwerken, behoudens goed
keuring door het Hoofd van het Departe
ment van Waterstaat niet mogen gaan tot 
lagere peilen dan 5.30 m - N.A.P. in Pol
derafdeeling I, 6 m - N.A.P. in Polderaf
deeling II, 6.70 m - N.A.P. in Polderafdee
ling III en 7.40 m - N.A.P. in Polderafdee
ling IV. Hetzelfde geldt voor eventueel uit 
te voeren onderbemalingen, voor zoover de 
invloed daarvan zich tot bij de fundeeringen 
van sluizen of bruggen zou doen gevoelen. 

14. Waar ter plaatse van de kruising van 
een vaart of tocht, in beheer bij het Heem
raadschap, met een weg, in beheer bij het 
Rijk, de provincie Noordholland of de ge
meente Wieringermeer, een brug gebouwd is , 
rust de last van beheer en onderhoud van de 
brug op den beheerder van den weg, terwijl 
het beheer en onderhoud van den waterweg 
onder de brug aan het Heemraadschap wordt 
opgedragen. 

Wanneer op een kruising, als in de vorige 
alinea bedoeld, een duiker is gemaakt, rust 
de last van beheer en onderhoud daarvan op 
den wegbeheerder. Het onderhoud van den 
waterweg ter weerszijden van den duiker 
wordt door het Heemraadschap verzorgd ook 
ingeval de waterweg voor een deel mocht 
vallen binnen het weggebied, in welk geval 
omtrent de uitvoering voor zooveel noodig 
overleg gepleegd moet worden met den be
heerder van den weg. 

Het vorenstaande geldt ook voor de dui
kers in infiltratietoevoerleidingen. Echter zal 
de buisleiding, gelegen in den berm van den 
bij de gemeente Wieringermeer in beheer 
zijnden Amstelmeerweg, behalve op de plaat
sen, waar zij de verharding kruist, in beheer 
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en onderhoud zijn bij het Heemraadschap. 
15. Het onderhoud van het gedeelte van 

de geul in de Zuiderhaven van den Oever 
(zie art. 1b, 2°. ) , dat valt binnen het gebied 
van Rijksweg 7, geschiedt door en voor reke
ning van het Heemraadschap, met dien ver
stande, dat de Rijkswaterstaat de bestaande 
diepte onder de vaste brug in den Rijksweg 
op 2.30 m - N .A.P., alsmede de grondkegels 
en taluds-van de wegbaan naast de brug zal 
onderhouden. 

16. Waar het terrein, achter den oever 
· van een vaart of tocht gelegen, behoort aan 
het Rijk, de provincie ~oordholland of de 
gemeente Wieringermeer, zal het Heemraad
schap aan derden niet een gebruik van den 
oever mogen toestaan, dat invloed kan uit
oefenen op het achtergelegen terrein, zonder 
voorafgaand overleg met en verkregen toe
stemming van het Rijk, provincie of ge
meente. 

Omgekeerd zal het Heemraadschap op de 
hierbedoelde oevergedeelten niet mogen wei
geren toegang tot den oever te verleenen, 
wanneer zulks door het Rijk, de provincie of 
de gemeente ten behoeve van zich zelf of 
van derden wordt gevraagd. De gemeente zal 
aan deze bepaling niet het recht kunnen ont
leenen tot het aanwijzen van ligplaats voor 
woonschepen, niet noodig in verband met de 
uitvoering van werken. Het Heemraadschap 
zal in deze gevallen aan de te verleenen ver
gunningen de voor zijn dienst normale voor
waarden mogen verbinden. 

De regelingen, omschreven in de beide vo
rige alinea's, gelden ook voor die gedeelten 
van vaart- en tochtoevers, waar tusschen den 
oever en een daarlangs gelegen weg een aan 
het Heemraadschap komende berm ligt. 

17. Het Heemraadschap zal het recht 
hebben tot het gebruiken en eventueel uit
breiden van de los- en laadplaatsen op den 
aan de provincie Noordholland komenden 
berm tusschen den Schagerweg en de West
frieschevaart, tegenover den U1keweg en den 
Molenweg. Een nader door de provincie na 
overleg met het Heemraadschap te begren
zen gedeelte van den berm zal op elk dezer 
beide punten mogen worden gebruikt voor 
het tijdelijk opslaan van landbouwproducten 
en andere goederen. Eventueel bii deze los
en laadplaatsen te maken verhardingen zul
len op door de provincie te bepalen wijze 
mogen worden aangesloten aan de verhar
ding van den Schagerweg. 

Het gebruik maken van de hierbedoelde 
aan de provincie Noordholland behoorende 
gedeelten van den berm zal volgens nader 
tusschen de provincie en het Heemraadschap 
over een te komen regeling ook kunnen wor
den toegestaan a\ m ingelanden van het 
Heemraadschap en eventueel ook aan andere 
belanghebbenden. 

18. Het Heemraadschap staat toe aan het 
Rijk, de provincie Noordholland en de ge
meente Wieringermeer de bestaande, bij de
ze lichamen in beheer en onderhoud zijnde 
bruggen, gelegen over Heemraadschapswater, 
te hebben en te onderhouden overeenkom
stig den bestaanden toestand. 
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19. Binnen het gebied van R ijksweg 7 
zullen nog verschillende bruggen moeten 
worden gebouwd, naast reeds bestaande over 
Heemraadschapswater gelegen bruggen, 
zulks ter voltooiing van den weg als snel
verkeersweg volgens reeds opgemaakte en 

· eventueel te wijzigen plannen. 
Het Heemraadschap staat aan het Rijk het 

bouwen van deze bruggen toe; de bruggen 
zullen, wat blijvend doorstroomingsprofiel en 
blijvende doorvaarthoogte betreft, ten minste 
aan de bestaande bruggen gelijk zijn. 

20. Vanwege het Rijk zal een slijtlaag 
worden aangebracht op het gedeelte van den 
Wieringerrandweg benoorden km fi800 en op 
den Hoomscheweg in Sectie H, zoodra de 
materialenpositie zulks mogelijk zal maken. 
Tot dat tijdstip zal de voorloopige verhar
ding van deze wegvakken door den Rijks
waterstaat worden onderhouden. 

2 r. Het beheer en onderhoud van de ver
harding van den Nieuwesluizerweg, voor 
zoover deze ligt op het aan het Heemraad
schap overgedragen terrein, behoorende bij 
de Slootsluis, behoort bij de gemeente Wie
ringermeer. 

Hetzelfde geldt ten aanzien van de ver
harding van den Medemblikkerweg, voor 
zoover deze ligt op het terrein der Hoek
vaartsluis, en voor de verhardingen van den 
aan de gemeente Wieringermeer overgedra
gen Ulkesluizerweg, den Amstelmeerweg, 
den Nieuwesluizerweg-Waardweg en den 
Wieringerrandweg-Poldersteigerweg, voor 
zoover deze wegen gelegen zijn op de aan het 
Heemraadschap overgedragen waterkeerin
gen. 

22. Wanneer de provincie Noor<lholland, 
in verband met het uitvoeren eener wijziging 
van de aansluiting Ouderlanderweg-Kog_ 
genrandweg nabij den Almersdorperhoek, een 
gedeelte van het thans aan haar overgedra
gen wegvak van den Koggerrandweg niet 
meer noodig zal hebben, zal zij dat gedeelte 
:;:an het Heemraadschap mogen overdragen, 
zonder daarbij een vergoeding voor het door 
het Heemraadschap te voeren beheer en on
derhoud te verrekenen. 

Wanneer de provincie Noordholland, ii;i 
verband met het maken eene1 coupure m den 
Westerdijk der Vier Noorder Koggen nabij 
de Overlekersluis, een ged.eeltt van den Kog
gerrandweg westelijk van het punt km olOO 
nit meer noodig zou hebben, mag zij dit ge
deelte aan het Heemraadschap in beheer en 
onderhoud overdragen onder dezelfde bepa
ling, als in de vorige alinea vermeld. 

23. Ter zake van de aan het Heemraad
schap ingevolge artikel 1 overgedragen pon
ton-hefinriditing in het 'Naardkanaal nabij 
de Ulkesluis en de daarbij behoorende re
serveponten wordt het volgende bepaald: 

Het Heemraadschap moet aan de provin
cie Noordholland en aan de gemeente Wie
ringermeer het gebruik toestaan van de hef
inrichting en van de reserveponton, ten be
hoeve van het onderhoud der beide bij deze 
lichamen in beheer zijnde pontonbruggen 
over het \Vaardkanaal De reserveponton zal 
door het Heemraadschap niet mogen wor-
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den gebruikt voor andere doeleinden dan 
waarvoor zij gemaakt is en het zal de ponton 
aanstonds ter beschikking moeten stellen, 
zoodra de provincie of de gemeente ze voor 
haar dienst behoeft. 

Het Heemraadschap zal voor het gebruik 
van de hefinrichting en van de ponton aan 
de provincie of de gemeente geen vergoeding 
mogen berekenen, het zal de kosten van on
derhoud en vernieuwing van de hefinrich
ting zelf naar billijkheid over de gebruikers 
mogen omslaan. 

Het Heemraadschap zal de hefinrichting 
voor andere doeleinden mogen gebruiken, 
mits het, wanneer de provincie of de ge
meente ze voor haar dienst noodig heeft, de 
hefinrichting binnen nader door de provin
cie of de gemeente, na overleg met het 
Heemraadschap te bepalen termijn, ter be
schikking stelt. 

24. Het Heemraadschap zal aan den 
Dienst der Zuiderzeewerken desgewenscht de 
door dien dienst gevraagde gegevens betref
fende de na de overdracht verkregen ervarin- · 
gen bij den beheers- en onderhoudsdienst 
verstrekken in den vorm, waarin zulks door 
dien dienst gevraagd wordt. 

25. Het Heemraadschap moet van het 
Rijk overnemen het personeel der gemalen, 
alsmede het personeel van buraeux en tee
kenkamers en dat, werkzaam bij de wegen, 
bruggen, waterwegen en dijken, naar den 
toestand op den datum van overdracht, en 
voor zoover het personeel bereid is bij .het 
Heemraadschap in dienst te komen. 

De ambtenaren en beambten in vasten of 
t ijdelijken dienst van het Rijk, of wel bij het 
Rijk op arbeidsovereenkomst werkzaam, die 
naar den dienst van het Heemraadschap 
overgaan, zullen op den datum van overgang 
niet mogen achteruitgaan in salaris- of loon, 
of in vooruitzichten met betrekking tot sa
laris- of loonschaal, waarin zij bij het R ijk 
op den datum van overgang waren opgeno
men. Evenmin zullen zij mogen achteruit
gaan wat den aard van hun dienstverband 
(vaste dienst, tijdelijke dienst of arbeidscon
tract) betreft en op het punt van aanspraken 
op oensioen of wachtgeld. 

Verlagen van salarissen of loonen van het 
over te nemen Rijkspersoneel zal niet zonder 
voorafgaande goedkeuring van het H oofd 
van het Departement van Waterstaat mogen 
geschieden. 

26. Voor de uitvoering van werken, voor 
zoover die naar het oordeel van het Hoofd 
van het Departement van Waterstaat nog tot 
den aanleg en de inrichting van de Wierin
germeer geacht kunnen worden te behooren 
(Afwerkingsprogramma), zal het Heemraad
schap bijdragen uit 's-Rijks kas verkrijgen. 

Daartoe zendt het Heemraadschap elk jaar 
vóór 1 April aan het Hoofd van het D eparte
ment van Waterstaat ter beoordeeling in een 
plan met begrooting en toelichting, vermel
dende de werken, die het voorstelt in het 
volgende kalenderjaar op rekening van het 
Afwerkingsprogramma uit te voeren. De in
diening geschiedt door tusschenkomst van 
het Hoofd van den Dienst der Zuiderzeewer-



411 

ken; hetzelfde geldt voor alle overleg, dat in
gevolge de hierna te vermelden bepalingen 
tusschen het Hoofd van het Departement 
van Waterstaat en het Heemraadschap noo
dig zal zijn. Het Hoofd van het Departement 
van Waterstaat stelt het plan al dan niet ge
wijzigd vast. 

Het Heemraadschap zal de op rekening 
van het Afwerkingsprogramma uit te voeren 
werken in het algemeen publiek moeten aan
besteden. Uitvoering op andere wijze zal n iet 
mogen geschieden dan na voorafgaande 
machtiging van het Hoofd van het Departe
ment van Waterstaat. 

De bestekken of overeenkomsten met tee
keningen en begrootingen, worden vóór de 
besteding aan de beoordeeling van het Hoofd 
van het Departement van Waterstaat onder
wórpen en eerst na verkregen goedkeuring 
aanbesteed. 

De gunning behoeft, ingeval de raming 
met meer dan 10 % zou worden overschre
den, de goedkeuring van het Hoofd van het 
Departement van Waterstaat. 

Wanneer tijdens de uitvoering wijziging 
van het bestek of de overeenkomst noodig 
blijkt, of als zich omstandigheden voordoen, 
die tot verhooging van kosten aanleiding 
zullen geven, doet het Heemraadschap daar
van mededeeling aan het Hoofd van het De
partement van Waterstaat. Het Heem!"aad
schap neemt geen beslissingen en treft geen 
regelingen met aannemers dan na verkregen 
machtiging van het Hoofd van het Departe
ment van Waterstaat. In spoedgevallen kan 
van dit voorschrift worden afgeweken; in 
deze gevallen wordt zoo spoedig mogelijk 
goedkeuring der getroffen maatregelen aan
gevraagd. 

Leveringscontracten ten behoeve van wer
ken van het Afwerkingsprogramma behoeven 
eveneens de voorafgaande goedkeuring van 
het Hoofd van het Departement van Water
staat. 

Het Heemraadschap schiet de kosten voor. 
Terugbetaling ten laste van de goedgekeurde 
begrootingsposten zal geschieden naar mate 
van de vordering van de werken. De beta
ling van de door het Heemraadschap voor
geschoten bedragen zal geschieden binnen 
vier weken, nadat de declaraties met aange
hechte specificatie en bewijsstukken in goede 
orde bij het Hoofd van het Departement van 
Waterstaat zijn binnengekomen. 

Voor verrekening komen slechts in aan
merking de zuivere door het Heemraadschap 
aan aannemers en leveranciers betaalde be
dragen. De oude straatklinkers, die bij het 

· vervangen van smalle klinkerbestratingen 
door breedere gewalste verhardingen vrij 
komen, moeten door het Heemraadschap 
weder ter beschikking van het Rijk gesteld 
worden. 

Ten behoeve van het uitvoeren van weg
verbeteringswerken op rekening van het Af
werkingsprogramma zijn in de Wieringe r
meer eenige depots fundeeringsmaterialen 
aanwezig. Deze depots worden aan het 
Heemraadschap in beheer gegeven; de ma
t erialen blijven Rijkseigendom totdat zij zul-
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!en zijn verwerkt. Het Heemraadschap dient 
jaarlijks vóór 1 April aan het Hoofd van het 
Departement van Waterstaat verantwoor
dingsstaten in betreffende den inhoud dezer 
depots op 1 Januari d.a.v. Deze depots zul
len naar den toestand op den datum van 
overdracht worden opgenomen in het pro
ces-verbaal, bedoeld in artikel 2. 

Op het opslagterrein bij de Ulkesluis be
vindt zich een aantal granietblokken, welke 
Rijkseigendom blijven en die met ingang van 
den datum van overdracht bij het Heem
raadschap in beheer worden gegeven. In het 
proces-verbaal, bedoeld in artikel 2, zal ook 
dit graniet worden vermeld. Wanneer het 
Heemraadschap voor wèrken, vallende onder 
het Afwerkingsprogramma, graniet zal be
hoeven, zal het de vereischte stukken aan 
den voorraad bij de Ulkesluis mogen ont
leenen. 

Bij het indiem,n van het betreffende voor
stel moet in dat geval worden aangegeven 
hoeveel graniet voor het werk noodig is en 
welke stukken voor verwerking worden aan
gevraagd. Het Heemraadschap zal jaarlijks 
v óór 1 April aan het Hoofd van het Departe
ment van Waterstaat rapporteeren betref
fende den omvang van den granietvoorraad 
op 1 Januari d .a .v . 

De periode, gi:_durende welke het Rijk aan 
het Heemraadschap bijdragel} voor de wer
ken van het Afwerkingsprogramma zal ver
strekken, eindigt op 31 December 1949. 

Indien het zich laat aanzien, dat op dien 
d~tum nog werken onuitgevoerd zullen zijn, 
die naar de meening van het Heemraadschap 
onder het Afwerkingsprogramma kunnen 
worden gerekend, dient het Heemraadschap 
vóór 1 Januari 194g bij het Hoofd van het 
Departement van Waterstaat een voorstel 
tot verlenging der Afwerkingsperiode in. De 
verlenging zal niet meer dan twee jaren mo
gen bedragen. 

4, De overdracht van beheer en onderhoud 
der in artikel 1 bedoelde werken geschiedt 
zonder verrekening. 

5. De kosten van beheer en onderhoud 
van de in beheer en onderhoud overgedragen 
werken ûjn van 1 Januari 1944 af voor reke
ning van het Heemraadschap. 

Utrecht, 24 Januari 1944. 
De S.-G. v. h . Dep. v. W. , W . v. o. VEGTE. 

(Uitgeg. z Februari 1944.) 

( Stct. no. 22) 

26 Januari 1944. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat, betreffende het Beheer en 
onderhoud van waterstaatswerken. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat; 

Heeft op grond van artikel 1 der Verorde
ning No. 2.1/r940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied en 
gelet op artikel 1, eerste lid, der Water
staatswet 1900; 

Besloten: 
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Art. 1. 1. Bij het Hoogheemraadschap 
Noordhollands Noorderkwartier worden in 
beheer en onderhoud overgebracht de vol
gende weggedeelten, welke alle gelegen zijn 
in coupures in den Westerdijk der Vier Noor
der Koggen: 

a . de verbindingsweg tusschen den West
friesche-Zeedijk en den Koggenrandweg, na
bij Aartswoud in de gemeente Hoogwoud, 
tot de grens dier gemeente met de gemeente 
Wieringermeer, ter lengte van 258 m, langs de 
as van de doorgaande verharding gemeten; 
deze verbindingsweg is in den legger van de 
wegen der gemeente Hoogwoud vermeld als 
aansluiting aan de rechterzijde van Weg 21; 

b. de verbindingsweg tusschen den Rij
weg, langs den Westfrieschen Omringdijk en 
den Koggenrandweg, nabij Lambertschaag, 
in de gemeente Abbekerk, tot de grens dier 
gemeente met de gemeente Wieringermeer, 
ter lengte van 325 m, langs de doorgaande 
verharding gemeten; deze verbindingsweg is 
in den legger van de wegen der gemeente 
Abbekerk vermeld als aansluiting aan de 
rechterzijde van Weg 4; 

c. de verbindingsweg van den Wester 
Zeedijk naar den Koggenrandweg nabij den 
Almersdorperhoek, in de gemeente Opper
does van de tegenwoordige beheersgrens tus
schen het Rijk en het Hoogheemraadschap 
Noordhollands Noorderkwartier tot de 
noordwestelijke grens van het perceel, ka
dastraal bekend gemeente Opperdoes, Sectie 
A , no. 1913; deze verbinding is in den legger 
van de wegen der gemeente Opperdoes ver
meld als Weg II; de lengte, langs de door
gaande verharding gemeten, bedraagt 135 m; 

d. de verbindingsweg van den weg Me
demblik-Opperdoes naar den Medemblik
kerweg in den Wieringermeerpolder, in de 
gemeente Medemblik tot de grens dier ge
meente met de gemeente Wieringermeer, ter 
lengte van 78 m, langs de doorgaande ver
harding gemeten; deze verbindingsweg wordt 
in den legger van de wegen der gemeente 
Medemblik niet vermeld daar hij binnen de 
bebouwde kom gelegen is. 

2. De in het vorige lid omschreven weg
gedeelten omvatten de volgende kadastrale 
perceelen: 

a. gemeente Hoogwoud, Sectie A, no. 
1 312 (ged.); 

b. gemeente Abbekerk, Sectie A, no. 384 
(ged.); 

c. gemeente Opperdoes, Sectie A, no. 
1913 (ged.); 

d. gemeente Medemblik, Sectie C, no. 
310 (ged.) en 791 (ged.) . 

3. Het beheer en onderhoud van de vier 
weggedeelten wordt overgebracht voor zoo
veel dit bij het Rijk berust. 

4. In de overdracht zijn begrepen de 
wegverharding, de bermen en de greppels, 
voor zoover een en ander in beheer en on
derhoud bij het Rijk is. 

2. De overbrenging in beheer en onder
houd geschiedt onder de volgende bepaling. 

Het Hoogheemraadschap Noordhollands 
Noorderkwartier treedt door de overneming 
in beheer en onderhoud van de in artikel 1 

412 

omschreven weggedeelten tegenover derden 
in de rechten en verplichtingen van het Rijk 
te dezer zake 

3. De in artikel 1 omschreven wegge
deelten moeten steeds ten dienste blijven ook 
van het doorgaand verkeer. Van deze bepa
ling mag met toestemming van het Departe
m ent van Waterstaat en onder daarbij te 
stellen voorwaarden worden afgeweken. 

4. Wegens het overnemen door het Hoog
heemraadschap Noordhollands Noorderkwar
tier van de in artikel 1 omschreven wegge
deelten in beheer en onderhoud zal het Rijk 

·aan het Hoogheemraadschap een bedrag uit
betalen van f 3980, te voldoen op een decla
ratie, door het Hoogheemraadschap in twee
voud in te leveren binnen drie maanden na 
de inwerkingtreding van dit besluit. 

5. De kosten van beheer en onderhoud 
van de in beheer en onderhoud overgedragen 
weggedeelten zijn van 1 Januari 1944 af voor 
rekening van het Hoogheemraadschap 
Noordhollands Noorderkwartier. 

Utrecht, 26 Januari 1944. 
De S .-G. v. h . Dep. v: W ., W. v. D. VEGTE. 

(Uitgeg . z Februari 1944.) 

(Stct. no. 27) 
27 Januari 1944. BESLUIT van den Se

cretaris-Generaal van het Departement 
van Algemeene Zaken betreffende de 
aanwijzing van het aantal arbeidsdienst
plichtigen en het tijdstip van opkomst. 

Op grond van het eerste lid van artikel 4 
van de Arbeidsdienstverordening en in over
eenstemming met de §§ 2 en 3 van de Ver
ordening No. 3/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
wordt bepaald: 

Eenig Artikel. 
Van de mannelijke arbeidsdienstplichtigen, 

geboren in het jaar 1925, zullen tot het ver
vullen van hun arbeidsdienstplicht gedurende 
het tijdvak van en met 1 Maart 1944 tot en 
met 15 Augustus 1944 worden opgeroepen 
zij, wier oproeping door den Commandant 
van den Nederlandschen Arbeidsdienst noo
dig wordt geoordeeld, voor zoover zij hun 
arbeidsdienstplicht niet reeds hebben ver
vuld. (Artikel 4 van het Arbeidsdienstplicht
besluit.) 

Apeldoorn, 27 Januari 1944. 
De wnd. S.-G. v. h . Dep. v. A. Z., 

SCHRIEKE. 
(Uitgeg . 8 Februari 1944.) 

( Stct. 110. 28) 
31 Januari 1944. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat, No. 28, La. F . I., Afd . Wa
terstaatsrecht, en nagekomen verbete
ringen in Ned. Stct. 1944, no. 33, betref
fende beheer en onderhoud van wegen 
en weggedeelten. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat heeft op grond van 
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artikel 1 der Verordening No. 23/I940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied en gelet op artikel 1, eer
ste lid, der Waterstaatswet 1900; 

Besloten: · 
Art. 1. 1. Bij de provincie Noordholland, 

hierna genoemd "de Provincie", worden in 
beheer en onderhoud overgebracht de navol
"gende wegen en weggedeelten: 

a. de Alkmaarscheweg, loopende van de 
aansluiting bij den Provincialen weg no. V te 
Aartswoud in noordoostelijke richting tot aan 
de grens van het weggebied van Rijksweg 7 
nabij Middenmeer, ter lengte van 7754 m, 
langs de as van de doorgaande verharding 
gemeten, met de in dien weg gelegen beweeg
bare brug over ,de Westfriesche vaart, met 
remmingwerken en twee bij deze brug staan
de dienstwoningen; 

b. de Oudelanderweg, loopende van de 
aansluiting bij den Alkmaarschenweg in oos
telijke richting tot aan de aansluiting bij den 
Koggenrandweg, ter lengte van 7122 m, 
langs de as van de doorgaande verharding 
gemeten, waarbij in mindering gebracht is 
het gedeelte tusschen km 6071 en km 6 714, 
dat gelegen is binnen het weggebied van 
Rijksweg 7 en dat buiten de overdracht blijft; 
in den weg zijn gelegen twee vaste bruggen, 
beide over de Oudelandertocht, welke mede 
worden overgedragen; 

c. de Koggenrandweg, loopende van de 
aansluiting bij den Oudelanderweg in ooste
lijke richting tot aan het punt km 0 100 nabij 
de Overlekersluis, ter lengte van 1 700 m , 
langs de doorgaande verharding gemeten; 

d. de Havenkade, in westoostelijke rich
ting langs de noordzijde van het Kolhorner
diep loopende tot aan de grens tusschen de 
gemeenten Barsingerhorn en Wieringermeer, 
voor zoover deze weg bij het Rijk in beheer 
en onderhoud is, zijnde over 385 m , langs de 
doorgaande verharding gemeten; 

e. de Schagerweg, van de grens tusschen 
de gemeenten Barsingerhorn en Wieringer
meer in meest noordoostelijke richting loo
pende tot de aansluiting bij den Wester Terp
weg nabij Wieringerwerf, ter lengte van 
9930 m, langs de doorgaande verharding ge
meten; in den weg zijn gelegen twee beweeg
bare bruggen op de kruisingen met het 
Waardkanaal en met de Slootvaart, elk met 
remmingwerken en met twee dienstwonin
gen; voorts twee vaste bruggen op de krui
singen met de Praamtocht en met de Dolfijn
tocht; al deze werken worden mede overge
dragen; 

f. het korte vakje van den Wester Terp
weg, van het aansluitingspunt met den Scha
gerweg in oostelijke richting loopende tot 
aan de grens van het weggebied van Rijks
weg 7, ter lengte van 328 m, langs de door
gaande verharding gemeten; in dit wegvakje 
ligt -een vaste brug op de kruising met de 
Robbevaart, welke brug mede wordt over
gedragen. 

In de overdracht der onder a tot en met f 
genoemde wegen en weggedeelten is begre
pen de overdracht van beheer en onderhoud 
der aansluitende wegen, voor zoover deze 
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aansluitingen zijn gelegen binnen de grenzen 
van het aan de Provincie over te dragen weg
gebied, zooals dit in het tweede lid van dit 
artikel wordt omschreven. 

De duikers in de wegbanen, gelegen bin
nen het provinciaal weggebied, zijn mede in 
de overdracht begrepen. 

Het beheer en onderhoud der voormelde 
werken wordt overgedragen, voor zooveel dit 
bij het Rijk berust. 

2. De grens van elk der over te dragen 
weggebieden wordt overeenkomstig de hier
onder volgende grondslagen bepaald. 

Waar een weg grenst aan een landbouw
kavel, zal de wegsloot geheel tot het weg
perceel behooren, en de grens zal liggen op 
0,50 m aan de landzijde van den insteek der 
sloot. 

De zuidoostelijke grens van het weggebied 
van den Schagerweg zal, over het gedeelte, 
waar de weg loopt langs de Westfriesche 
vaart, worden gevormd door den bovenin
steek van het bovenwatertalud van de vaart. 

Bij de kruisingen van de over te dragen 
wegen met kanalen, vaarten of tochten zal 
het water niet mede aan de Provincie worden 
overgedragen. De grens zal zóó worden ge
trokken, dat de landhoofden, respectievelijk 
de in de oevers staande pijlers, alsmede de 
met klinkerglooiing bekleede grondkegels bij 
de brugeiriden geheel aan de Provincie ko
men. De brug zelf, gelegen boven het door 
het Rijk aan derden over te dragen water, 
zal aan de Provincie behooren, evenals de 
vrij in den waterweg staande middenpijlers. 

Het verloop der grens van het weggebied 
op een viertal punten wordt op de vier bij 
dit besluit behoorende teekeningen 1 met 
zwarte arceering aangegeven. Het betreft: 

Fig. 1: Aansluiting Alkmaarsche weg
Groetweg; 

Fig. 2: grens Schagerweg West van de 
Waardbrug; 

Fig. 3: grens Schagerweg Oost van de 
Waardbrug; 

Fig. 4: kruising Schagerweg-Slootweg:. 

2. De overbrenging in beheer en onder
houd geschiedt onder de volgende bepalin-
gen: 

I. De Provincie treedt door de overne
ming in beheer en onderhoud van de in ar
tikel 1 genoemde waterstaatswerken tegen
over derden in de rechten en verplichtingen 
van het Rijk te dezer zake. 

2. Aan derden verleende vergunningen 
voor werken in, op of over de in artikel 1 

genoemde waterstaatswerken en zich ook 
daarbuiten uitstrekkende mogen niet worden 
ingetrokken zonder bewilliging van de auto
riteit, die te dezer zake bevoegd zou zijn ge
weest, indien de overbrenging niet had plaats 
gehad. De houders van vergunningen, voor 
welke het bovenstaande verbod geldt, zullen 
de krachtens die vergunningen aanwezige 
werken mogen onderhouden en zoo noodig 
vernieuwen. Hun mogen daarbij geen voor
waarden worden gesteld van verdere strek-

1 Deze teekeningen zijn niet opgenomen. 
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king dan die, welke v66r de overbrenging 
van kracht waren. · 

Bij het verleenen van nieuwe vergunnin
gen voor het aanleggen van werken in, op of 
over de in artikel 1 genoemde waterstaats
werken, waarbij Rijkseigendom is betrokken , 
zal de Provincie, zoolang en in zoover daarbij 
Rijkseigendom is betrokken, de betaling van 
een jaarlijksche recognitie tot een bedrag van 
twee gulden vijftig cents (f 2.50) ten bate 
van het Rijk voorschrijven als erkenning van 
het eigendomsrecht van het Rijk op de be
trokken gronden. Deze bepaling is niet van 
toepassing op vergunningen voor werken, 
dienende tot uitweg. 

3. De overgedragen wegen en weggedeel
ten moeten steeds ten dienste blijven ook van 
het doorgaand verkeer. Van deze bepaling 
mag met toestemming van het Hoofd van 
het Departement van Waterstaat en onder 
daarbij te stellen voorwaarden worden afge
weken. 

4. Het onderhoud van de boordvoorzie
ning aan den noordelijken oever van het Kol
homerdiep, voor zoover gelegen langs het 
gedeelte van de Havenkade, dat overeenkom
stig het in artikel 1 bepaalde aan de Provin
cie wordt overgedragen, zal door de Provin
cie worden uitgevoerd. 

5. De Provincie zal aan het Heemraad
schap de Wieringermeer toestaan het gebrui
ken en eventueel uitbreiden van de los- en 
laadplaatsen op den aan de Provincie behoo
renden berm tusschen den Schagerweg en 
de Westfriesche vaart, tegenover den Ulke
weg en den Molenweg. Een nader door de 
Provincie na overleg met het Heemraad
schap te begrenzen gedeelte van den berm 
zal op elk der beide punten mogen worden 
gebruikt voor het tijdelijk opslaan van land
bouwproducten en andere goederen. Even
tueel bij deze los- en laadplaatsen te maken 
verhardingen zullen op door de Provincie te 
bepalen wijze mogen worden aangesloten aan 
de verharding van den Schagerweg. 

Het gebruik maken van de bierbedoelde 
gedeelten van den berm zal volgens nader 
tusschen de Provincie en het Heemraadschap 
overeen te komen regeling ook kunnen wor
den toegestaan aan ingelanden van het Heem
raadschap en eventueel ook aan anderen. 

6. Wanneer de Provincie in verband met 
het uitvoeren eener wijziging van de aanslui
ting Oudelanderweg-Koggenrandweg nabij 
den Almersdorperhoek een gedeelte van het 
thans aan haar overgedragen wegvak van den 
Koggenrandweg niet meer noodig zal heb
ben, zal zij dat gedeelte aan het Heemraad
schap de Wieringermeer mogen overdragen, 
zonder daarbij een vergoeding voor het door 
het Heemraadschap te voeren beheer en on
derhoud te verrekenen. 

Wanneer de Provincie in verband met het 
maken eener coupure in den Westerdijk der 
Vier Noorder Koggen nabij de Overleker
sluis een gedeelte van den Koggenrandweg, 
westelijk van het punt km 0100, niet meer 
noodig zou hebben, mag zij dat gedeelte aan 
het Heemraadschap de Wieringermeer in be-
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heer en onderhoud overdragen onder dezelfde" 
bepaling, als in de vorige alinea vermeld. 

7. De Provincie zal ten behoeve van het 
onderhouden der pontons van de Waardbrug 
mogen gebruik maken van de pontonhef
inrichting in het Waardkanaal nabij de Ulke
sluis en van de daarbij behoorende reserve
ponten, welke objecten door het Rijk aan het 
Heemraadschap de Wieringermeer onder het 
stellen van de noodige voorwaarden ten be
hoeve van· het gebruik door de Provincie 
worden overgedragen. 

8. De Provincie zal van het Rijk over
nemen het personeel, belast met de bedie
ning der over te dragen bruggen, en de kan
tonniers, werkzaam op de over te dragen 
wegen. 

Deze beambten zullen daarbij op zoodanige 
wijze in de provinciale loonschaal worden in
gevoegd, dat zij op den datum van overgang 
niet achteruitgaan in loon of in vooruitzich
ten met betrekking tot de loonschaal, waarin 
zij bij het Rijk op den datum van overgang 
waren opgenomen. 

3. Ter gedeeltelijke vergoeding van de 
kosten, door de Provincie nog te besteden bij 
de inrichting der over te dragen wegen als 
wegen van het provinciaal Wegenplan, zal 
in verband met verbeteringen, welke nog aan 
den Oudelanderweg c.a. moeten worden uit
gevoerd in het Polderbelang, het Rijk aan 
de Provincie uitkeeren een bedrag van één
honderd vijftig duizend gulden (f 150,000), 
te voldoen op een declaratie, door de Provin
cie in tweevoud in te leveren binnen drie 
maanden na het in werking treden van dit 
besluit. 

Wanneer in de periode, waarin de verbe
tering van den Oudelanderweg c.a. wordt 
uitgevoerd, de kosten van wegverbetering 
aanmerkelijk hooger zijn dan die, waarvan 
uitgegaan werd bij de bepaling van het voor
melde bedrag (prijsniveau van v66r den oor
log), zullen de door het Hoofd van het De
partement van Waterstaat naar billijkheid 
vast te stellen kosten, waarmede het genoem
de bedrag dientengevolge zou worden over
schreden, op verzoek van de Provincie ten 
laste van het Rijk worden genomen. 

De overdracht in beheer en onderhoud ge
schiedt overigens zonder verrekening. 

4. De kosten van beheer en onderhoud 
van de in beheer en onderhoud overgedragen 
wegen en weggedeelten zijn van 1 Januari 
1944 af voor rekening van de Provincie. 

Utrecht, 31 Januari 1944. 

(Stct. no. 8!) 

W. V. D. VEGTE. 

(Uitgeg. 9 Februari z944). 

2 Februari z944. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en' Kultuurbe
scherming, No. 20 O.W.K., tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van 29 Janu
ari 1924 (Staatsblad no. 23), laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 28 
Maart 1940 (Staat.sblad no. 361). 
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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 Nedcr
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Het tweede lid van artikel 6 van het Ko
ninklijk besluit van 29 Januari 1924 (Staats
blad n°. 23), laatstelijk gewijzigd bij Konink
lijk besluit van 28 Maart 1940 (Staatsblad 
n°. 361), wordt gelezen als volgt: 

2. het vorig lid is niet van toepassing: 
a. in gevallen ter beoordeeling van den 

Secretaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Kultuur
bescherming, onder door hem te stellen voor
waarden; 

b. indien een wettelijk voorschrift aan een 
onderwijzer het bezoeken van een school 
verbiedt . 

Artikel Il. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
Apeldoorn, 2 Februari 1944. 

S.-G. Dep. v. 0., W. en K., ]. VAN DAM. 

(Uitgeg. l Mei 1944.) 

(Stct. uo. 80) 
5 Februari 1944. BESLUIT van den Secre

ta.is-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming No. 21 0., W. en K ., houden
de wijziging en aanvulling van de Vogel
wet 1936. 

Op grond van § x 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 x. 
De Vogelwet 1936 (Staatsblad no. 700) 

wordt als volgt gewijzigd en aangevuld: 

I. 
In artikel 7 worden de woorden "ten ver

koop voorhanden te hebben", vervangen 
door: onder zich te hebben, te koop te vragen, 
te koopen. 

II. 
Na artikel 7 wordt een artikel ingevoegd, 

luidende: 
Artikel 7bis. 

Het houden van en deelnemen aan 
zangwedstrijden en andere wedstrijden, waar
bij beschermde vogels zijn betrokken, is ver
boden. 

III. 
In artikel 9 worden de woorden "ten ver

koop voorhanden te hebben"vervangen door: 
onder zich te hebben, te koop te vragen, te 
koopen. 

IV. 
De artikelen 12 en n vervallen. 

v. 
Na artikel n wordt een artikel ingevoegd, 

luidende: 
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Artikel 12. 

Het in artikel 7 bepaalde is voor wat be
treft het onder zich hebben, te koop vragen 
en koopen - het eerste met uitzondering 
van het ten verkoop voorhanden hebben -
niet van · toepassing ten aanzien van de in 
artikel x x bedoelde vogels, voor zoover deze 
levend en onverminkt zijn. 

VI. 
Artikel 15 wordt gelezen: 
Vergunning kan worden verleend tot het 

te koop vragen, koopen, vervoeren en onder 
zich hebben van doode beschermde vogels, 
alsmede tot het te koop aanbieden, verkoo
pen, afleveren, ten vervoer aanbieden en in
voeren van gepraepareerde beschermde 
vogels. 

VII. 
Na artikel 15 wordt een artikel ingevoegd, 

luidende: 
Artikel 15bis. 

x. Het in artikel 7 bepaalde is voor wat 
betreft het te koop vragen, koopen, vervoe
ren en onder zich hebben niet van toepassing 
ten aanzien van gepraepareerde beschermde 
vogels, welke voorzien zijn van een door een 
houder van een vergunning als bedoeld in 
artikel 15 daaraan bevestigd merkteeken, 
welks vorw_door het Hoofd van het Depar
tement, dat belast is met de uitvoering van 
de Vogelwet 1936 wordt vastgesteld. 

2. Vergunning kan worden verleend tot 
het onder zich hebben van andere dan in het 
eerste lid bedoelde gepraepareerde bescherm
de vogels. 

VIII. 
In artikel 16 worden de woorden "de in 

het vorige artikel bedoelde praeparateurs" 
vervangen door: houders van een vergunning 
als bedoeld in artikel 15. 

IX. 
In artikel 19 worden de woorden "Het in 

artikel 9 bepaalde is niet van toepassing ten 
aanzien van": vervangen door: 

x. Het in artikel 9 bepaalde is voor wat 
betreft het onder zich hebben niet van toe
passing ten aanzien van de eieren van kie
viten en meeuwvogels - met uitzondering_ 
van dwergstems, lachstems en zwarte sterns 
ten vervoer aanbieden, invoeren en uitvoe
ren niet van toepassing ten aanzien van : 

2. Het in artikel 9 bepaalde is voor wat 
betreft het te koop vragen, koopen, te koop
aanbieden, verkoopen, afleveren, vervoeren, 
ten vervoer aanbiede n, invoeren niet van 
toepassing ten aanzien van: 

X. 
In artikel 2 r worden de woorden "het on

derwijs" vervangen door: de opvoeding. 

XI 

Artili;el 24 wordt gelezen: 
In geval van behoefte aan verplaatsingvan 

op geoorloofde wijze voorhanden gehouden 
gepraepareerde beschermde vogels en vogels 
als bedoeld in artikel x x kan vergunning tot.. 
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het vervoeren en ten vervoer aanbieden 
daarvan worden verleend. 

XII 
Artikel 26 wordt gelezen: 
1. Geen vergunning wordt verleend aan 

personen beneden den leeftijd van achttien 
jaren en aan hen, die in de twee jaren, voor
afgaande aan hun verzoek tot het verkrijgen 
van een vergunning, wegens een der bij deze 
wet of in een der artikelen 46, eerste lid, 47 
of 48 der Jachtwet 1923 strafbaar gestelde 
feiten zijn veroordeeld of die de vervolging 
deswege overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht 
hebben voorkomen. 

2. Voor minderjarigen wordt de vergun
ning door hun ouders of voogden aange
vraagd. 

Artikel 2 
Dit besluit treedt in werking op 1 Mei 

1944. 
Apeldoorn, 5 Februari 1944. 

S.-G. Dep. v. 0., W. en K., J. VAN DAM. 
(Uitgeg. II Febr. 1944.) 

(Stct. no. 30) 

s Februari 1944. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming No. 22 0., W. en K., houden
de wijziging en aanvulling van het Vo
gelbesluit 1937. 

Op grond van § 1 der Verordening no. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ :i 

en 3 der Verordening no. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel l, 

Het Vogelbesluit 1937 (Staatsblad no.647) 
wordt als volgt gewijzigd en aangevuld: 

I 
In artikel 11 wordt, in plaats van "prae

parateurs", gelezen: houders van een vergun
ning. 

II. 
In artikel 25 vervallen de woorden "aan 

door onzen Minister erkende praeparateurs"; 
wordt, in plaats van "ten verkoop voorhan
den hebben", gelezen: te koop vragen, koo
pen, vervoeren en onder zich hebben van 
doode beschermde vogels, alsmede tot het : 
vervalt het woord "vervoeren" en wordt, in 
plaats van "doode", gelezen: gepraepareerde. 

III 
Na artikel 25 wordt een artikel ingevoegd, 

luidende: 
Artikel 2 5bis. 

Vergunningen tot het onder zich hebben 
van gepraepareerde beschermde vogels, als 
bedoeld in artikel 15bis, lid 2, der Vogelwet 
1936 worden, met inachtneming van de door 
het Hoofd van het Departement, dat belast 
is met de uitvoering van de Vogelwet 1936, 
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te stellen regelen en voorwaarden, door dat 
Hoofd verleend. 

IV 
In artikel 26 wordt, in plaats van "prae

parateurs als bedoeld in het vorige artikel", 
gelezen: houders van een vergunning als be
doeld in artikel 25; de woorden "het hoofd 
van plaatselijke politie der gemeente, waar 
het vervoer aanvangt, of door" vervallen. 

V 
In artikel 28 wordt, in plaats van "het 

onderwijs", gelezen: de opvoeding. 

VI 
Artikel 29 wordt gelezen: 
Vergunningen tot het vervoeren en ten 

vervoer aanbieden van op geoorloofde wijze 
voorhanden gehouden gepraepareerde be
schermde vogels en vogels als bedoeld in ar
tikel II der Vogelwet 1936, in geval van be
hoefte aan verplaatsing daarvan worden, met 
inachtneming van de door het Hoofd van het 
Departement, dat belast is met de uitvoering 
van de Vogelwet 1936 te stellen regelen en 
voorwaarden, door dat Hoofd verleend. 

VII 
Artikel 30 vervalt. 

Artikel 2. 
Dit besluit treedt in werking op 1 Mei 

1944. 

Apeldoorn, 5 Februari 1944. 
S.-G. Dep. v. 0., W. en K., J. VAN DAM. 

(Uitgeg. II Febr. 1944.) 

(tSct. no. 148) 

5 Februari 1944. BESLUIT van den Se
cre taris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken, No. 233 D/Doss. 29, 
Afd. Volksgezondheid, tot wijziging van 
het Jam-limonadebesluit (Staatsblad 
1937, No. 854). 

Op grond van het bepaalde in de artikelen 
14 en 15 der Warenwet (Staatsblad 1935, 
No. 793) en gelet op het advies der com
missie, bedoeld in artikel 17 van die wet, 
alsmede in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening no. 3/ x940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied, wordt bepaald: 

Artikel 1. In het Jam-limonadebesluit 
(Staatsblad 1937, No. 854) worden de vol
gende wijzigingen aangebracht: 

I. Aan artikel 2, eerste lid, wordt een 
alinea toegevoegd, luidende: 

p. Vruchtendrank, een verdund vruchten
sap, al of niet met daaraan toegevoegde sui
ker, waarvan het gehalte aan vruchtensap 
ten minste 50 procent en het suikergehalte 
ten minste 8 procent bedraagt, terwijl ook 
koolzuur mag zijn toegevoegd. 

II. Na artikel 18 wordt een nieuw artikel 
ingevoegd, luidende: 

Art. 18bis. Vruchtendrank moet vol
doen aan de volgende eischen: 

K 2-663 
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1 °. ander vruchtensap dan dat, waarv~ 
de naam van de vrucht op de verpakking is 
vermeld, op de wijze, in het derde lid van 
artikel 2 bedoeld, of bestanddeelen daarvan 
moeten afwezig zijn; 

2°. het gehalte aan vruchtensap, vol
doende aan de in artikel u gestelde eischen, 
waal'Van de naam van de vrucht op de ver
pakking is vermeld, moet ten minste 50 pro
cent bedragen; 

3 °. het gehalte aan suiker moet ten min
ste 8 procent bedragen; 
' 4 °. in de waar moet peroxydase aanwezig 

zijn; 
5°. de waar moet steriel zijn en vrij van 

conserveermiddelen. 
2. Dit besluit treedt in werking op den 

dag van zijn afkondiging. 
Amsterdam, 5 Februari 1943. 

Wnd. S.-G. v. h. Dep, v. S. Z., VERWEY. 

(Uitgeg. z Aug. z944.) 

(Stct. no. SS) 

9 Februari z944. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming, No. 23, O.W.K., tot aanvul
ling en wijziging van de hooger-onder
*-rijswet en van•het Academisch Statuut 
(studie in de algemeene oudheidkunde). 

Op grond van§ 1 van de Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 van de Verordening No. 3/x940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt, gelet op artikel 131 
der ho_oger-onderwijswet, bepaald: 

Artikel 1. 
Het Koninklijk besluit van den 15den Juni 

1921, Staatsblad No. 800, ,zooals dit besluit 
sindsdien is aangevuld en gewijzigd, wordt 
aangevuld en gewijzigd overeenkomstig het 
bepaalde bij de artikelen 2 tot en met 4. 

Artikel 2. 

1. In artikel 4 wordt na § 81sexies ir{ge-
voegd: 

E. Studie in de algemeene oudheidkunde. 
§ 8rsepties. 
Voor het candidaatsexamen wordt de vol

gende keuze gelaten: 
A. Het candidaatsexamen omvat: 
r. algemeen overzicht der voorgeschiede-

nis; 
2. klassieke archaeologie; 
3. kunstgeschiedenis der Middeleeuwen; 
4. practische oefeningen in veld- en mu

seumwerk; 
5. wetgeving op het gebied van oudheid

kundig bodemonderzoek en monumenten.. 
zorg; 

6. ter keuze van den candidandus één der 
volgende vakken: 

a. oude geschiedenis; 
b. Middeleeuwsche geschiedenis; 
c. sociale 'aardrijkskunde; 
d. volkskunde; 
Aanvulling L. & S. 1944 
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e. eenig ander door den candidandus on
der goedkeuring der vereenigde faculteiten 
gekozen vak. 

B. het candidaatsexamen omvat: 
1. algemeen overzicht der voorgeschiede-

nis· 
2'. algemeene rassenkunde van den mensch; 
3. geologie; 
4. praktische oefeningen in veld- en mu

seumwerk; 
5. wetgeving op het gebied van oudheid

kundig bodeil)onderzoek en monumenten
zorg; 

6. ter keuze van den candidandus één der 
volgende vakken: 

a. ontleedkunde van den mensch; 
b. hoofdstukken uit de biologie; 
c. sociale aardrijkskunde; 
d. eenig ander door den candidandus on

der goedkeuring der vereenigde faculteiten 
gekozen vak. 

§ 81octies. 
Het doctoraal examen omvat als hoofdvak 

algemeene oudheidkunde en daarnevens, ter 
keuze van den candidaat, behoudens goed
keuring door de vereenigde faculteiten, twee 
der volgende bijvakken: 

a. klassieke archaeologie; 
b. kunstgeschiedenis der Middeleeuwen; 
c. oude geschiedenis; 
d. Middeleeuwsche geschiedenis; 

/ e. volkskunde; 
f. ethnologie; 
g. sociale aardrijkskunde; 
h. geologie; 
i. algemeene rassenkunde van den mensch; 
j. palaeontologie; 
k. ontleedkunde van den mensch; 
/. eenig ander door den candidaat onder 

goedkeuring der vereenigde faculteiten geko
zen vak. 

§ 8movies. 
De vereenigde faculteiten zijn bevoegd bij 

dit doctoraal examen rekening te houden met 
de voorkeur van den candidaat voor één of 
meer door _haar te omschrijven onderdeelen 
der algemeene oudheidkunde. 

§ 8rdecies. 
Het doctoraal examen geeft toegang tot de 

promotie, hetzij in de wis- en natuurkunde, 
hetzij in de letteren en wijsbegeerte, ter keuze 
van den candidaat. 

2. In artikel 17, 2de lid, wordt na "of 
§ 8'1quinquies" ingelascht : of§ 8movies. 

Artikel 3. 
Aan artikel 22 wordt toegevoegd een derde 

lid, luidende als volgt: 
Het getuigschrift van met goed gevolg af

gelegd doctoraal examen in de vereenigde fa
culteiten der wis- en natuurkunde en der let
'teren en wijsbegeerte, genoemd in artikel 4, 
rubriek VII, onder E, geeft de bevoegdheid 
tot het geven van onderwijs in de navolgende 
vakken: 1. kunstgeschiedenis; - 2. geschiede
nis; 3. heemkunde, onder Vl)Orwaarde: 

a. dat geëxamineerd is in de onder de 
volgende letters genoemde bijvakken van het 
doctoraal examen, onderscheidenlijk: 

.. 

I 
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1, a en b; 2, c end; 3, een f; 
b. dat aan het doctoraal examen het on

der A genoemde candidaatsexamen is voor
afgegaan; 

c. dat, voor zoover betreft de geschiede
nis, bovendien het J;iewijs van met goed ge
volg afgelegd ·tentmnen in de na-Midáel
eeuwsche algemeene en vaderlandsche ge
schiedenis wordt oyergelegd en bij het can
didaatsexamen als keuzevak 6a of 6b is ge
nomen. 

Artikel 4. 
Overgangsbepaling. 

Gedurende vijf jaren na het in werking 
treden van dit besluit kan voor het doctoraal 
examen in de algemeene oudheidkunde, mits 
een aanvullend tentamen wordt afgelegd in 
de onder § 81septies A en B, 1, 4 en 5, ge
noemde vakken, als grondslag dienen een der 
candidaat~examens, vermeld in rubriek III, 
§ 12, rubriek IV,§ 28, g tot en met 1, rubriek 
V, § 42, a tot en met ken m, rubriek VI, § 63, 
rubriek VII, § 71, § 75, rubriek VIII,§ 82. 

Artikel 5. 
In artikel 133, tweede lid, onder 1, der hoo

ger-onderwijswet wordt na de woorden .,met 
dien verstande, dat" gelezen: ,.1. voor zoover 
betreft, enzP en wordt aan het slot toege
voegd: 

"2. voor zoover betreft de studie van de 
algemeene oudheidkunde tot het candidaats
examen A alleen het eindexamen in de afdee
ling A van een gymnasium en tot het candi
daatsexamen B alleen het eindexamen in de 
afdeeling B ·van een gymnasium en dat van 
een hoogere burgerschool B toegang geeft." 

Artikel 6. 
Dit besluit treedt in .werking op den dag 

van zijn afkondiging. 

Apeldoorn, 9 Februari 1944. 
S.-G. Dep. v. 0.,, W. en K., J. VAN DAM. 

(Uitg,eg. _ z6 Febr. z944). 

(Stct. no. 56) 

zo Februari z944. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal-van het Departement 
van Sociale Zaken, No. 99 D/doss. 49, 
Afd. Volksgezondheid, tot wijziging van 
het Melkbesluit (Staatsblad 1929, No. 
43), waarvan de tekst opnieuw is afge
kondigd bij Koninklijk besluit van 15 
Juli 1939 (Staatsblad No. 863). 

Op grond van hef bepaalde in de artikelen 
14 en 15 van de Warenwet (Staatsblad 1935, 
No. 793), gelet op het advies der commissie, 
bedoeld in artikel 1 7 van die wet, alsmede in 
overeenstemming met de §§ 2 en 3 der Ver
ordening No. 3/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied, 
wordt bepaald: 

Artikel 1, -
In het Melkbesluit (Staatsblad 1929, No. 

43), waarvan de tekst opnieuw is afgekon
digd bij Koninklijk besluit van 15 Juli 1939 

• 

, 

1 
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(Staatsblad No. 863) en laatstelijk is gewij
zigd bij besluit van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Sociale Zaken van 
29 December 1941 (Nederlandsche Staats
courant van 21 Januari 1942, No. 14), worden 
de navolgende wijzigingen aangebracht: 

I. 
De aanvang van artikel 2, tweede lid en 

de eerste zinsnede van het aldaar onder a' be
paalde worden gelezen als volgt: 

2. Melk, de kennelijk als melk voorhan
den, benevens de als melk aangeduide waar, 
moeten, behoudens het bepaalde bij . artikel 
II, voldoen aan de volgende eischen: 

a. Zij mogen niet verkregen zijn door aan 
het afscheidingsproduct, bedoeld in het eer
ste lid van dit artikel, iets toe te voegen of te 
onttrekken. 

IL 
In artikel 4 wordt de punt achter de woor

<;en "onder k geno'èmd" vervangen door een 
lfommapunt. Daarachter wordt in plaats van 
den laatsten zin gelezen: bovendien moet het 
gehalte aan vetvrije droogrest ten minste 
8.5 % bedragen, tenzij ten genoegen van den 
directeur van den keuringsdienst aannemelijk 
wordt gemaakt, dat de waar uitsluitend is 
verkregen door rooz~ aan melk te onttrekken. 
Het vetgehalte mag niet hooger zijn dan 
O.l %. 

III. ' 
In artikel ~• eerste lid, onder b, worden 

achter het woord "bevat" toegevoegd de 
woorden: .,met uitzondering van melkleidin
gen, waarvoor de soldeerlegeéring ten hoogste 
40 % lgod mag bevatten. · 

IV. 
Aan het ond1;r 10,,,Droogrest" bepaalde der 

Methoden van Onderzoek, behoorende bij het 
besluit, wordt toegovoegd de zin: Voor de be
paling van de vetvrije droogrest van tapte
melk wordt in bovenstaande formule de fac
tor 1. 1 7 vervangen ·door o. 1 7. 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 'den dag na dien van zijn afkondiging. 

Amsterdam, 10 Februari 1944. 
De wnd. Secretaris-Generaal voofnoemd, 

Verwèy. 

(Uitgeg. zo Maart z944.) 

(Stct. no. 97) 

z4 Februari 1944. BESLUIT van. den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken (Ned. Stct. 1944, no. 
97) tot wijziging van zijn besluit van 1 
November 1943 (Ned. Stct. 1943, no. 
224) betreffende het omslaan over de 
Raden van Arbeid en de erkende be
drijfsvereenigingen van het tekort van 
de Centrale. Onderlinge, te 's-Graven
hage, op de ziekteverzekering van de ar
beiders, werkzaam in dienst van of voor 
de "Einsatz Holland der Organisation 
Todt". 
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Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de§§ 2 en 3 
der Verordening No. 3Îr940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel I. 
In artikel. 1 van het besluit van den Secre

taris-Generaal van het Departement van So
ciale Zaken van 1 Novetlll:>er 1943 (Ned. Stct. 
1943, no. 224) betreffende het omslaan over 
de Raden van Arbeid en de erkende bedrijfs
vereenigingen van het tekort van de CCIJ}trale 
Onderlinge, te 's-Gravenhage, op de ziekte
verzekering van de arbeide1:s, werkzaam in 
dienst van of voor de "Einsatz Holland der 
Organisation Todt", wordt in plaats van " 1 

Augustus 1943" gelezen: ,,1 Juni 1943". 

Artikel II. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

van zijn afkondiging. 
De afkondiging van dit besluit zal in de 

Nederlandsche Staatscourant plaats vinden. 
Amsterdam," 14 Februari 1944. 

De wnd. S.-G. v. h. Dep. van S. ~-, VERWEY. 

(Uitgeg . 19 Mei 1944.) 

(Stct. no. 33) 

15 Februari 1944. BESLUIT van den Se
cretaris' Generaal van het Departement 
van Landbouw en Visscherij, No. 351, 
Afdeeling X , Directie van den Land
bouw, betreffende de kunstmatige be
vruchting van vee. (Besluit kunstmatige 
bevruchting 1944). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23 /194d en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 van de Verordening No. 3/r940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 

In dit besluit wordt verstaan onder "vee" : 
paarden, rundvee, varkens, schapen en geiten. 

Artikel 2. 

Het is verbo
0

den vee kunstmatig te be
vruchten, te doen of te laten bevruchten. 

Artikel 3. 
r. Van het verbod, gesteld in artikel 2, 

kan door den Directeur-Generaal van den 
Landbouw, op aanvrE!ge van den houder van 
den hengst, stier, beer, ram of bok, voor be
paalde gevallen of groepen van gevallen ont
heffing worden verleend, -onder door hem te 
stellen voorwaarden. 

2. De Directeur-Generaal geeft zoo noo
dig daartoe nadere voorschriften. 

Artikel 4. 
r. Overtreding van het bepaalde in arti

kel 2 wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste één jaar of geldboete van ten hoogste 
vijfhonderd gulden. Het strafbaar gestelde 
feit wordt beschouwd als overtreding. 

2. Bij veroordeeling kunnen voorwerpen, 
waarmede de overtreding is gepleegd, voor 
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-i:oover zij den veroordeelde toebehooren, wor -
den verbeurdverklaard. 

Artikel 5. 
Indien een der feiten, strafbaar gesteld in 

artikel 4, wordt begaan qoor of vanwege een 
rechtspersoon, wordt de strafvervolging in
gesteld en de straf uitgesproken tegen hem, 
die tot het feit opdracht gaf of die de feite
lijke leiding had bfj het verboden handelen 
of .nalaten. 

Artikel 6. 
Met het opsporen van de feiten, bij dit 

besluit strafbaar gesteld, zijn belast, behalve 
de ambtenaren, bedoeld in artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvor.dering, en de amb
tenaren, bedoeld in artikel 1 van het Besluit 
No. 123/1942 betreffende uitbreiding van de 
bevoegdheden van de politie, de met uit
oefening van den veeartsenijkundigen Jienst 
belaste ambtenaren. 

Artikel 7. 
r. Dit besluit treedt in werking op den ' 

dertigsten dag na dien zijner afkondiging in 
de Neder!andsche Staatscourant. 

2 . Het kan worden aangehaald als "Be
sluit Kunstmatige bevruchting 1944". 

's-Gravenhage; 15 Februari 1944. 
S.-G. Dep. v. L. en V., H . M . HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. z6 Febr. i:944). .. 
(Stct. uo. 44) 

16 Februari 1944. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart en van Financiën, No. 52315 H, 
betreffende het uitoefeqen van het be
drijf van tusschenpersoon in onroerende 
goederen en van dat van veilinghouder, 
alsmede betreffende het houden van vei
lingen. 

De Secretarissen-Generaal van de Departe
menten van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart en van Financiën; 

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; . 

Hebben goedgevonden te bepalen : 

Art. 1. Enz. 

Artikel 8. 
In artikel ro3 van de Registratiewet 1917 

worden de navolgende wijzii;ingen aange-
bracht: ' 

a. het tweede lid wordt als volgt gelezen: 
"Openbare verkoopingen bij opbod van 

roerende lichamelijke zaken, met uitzonde
ring vari goederen, behoorende aan of beheerd 
door den Staat, provinciën, gemeenten, wa
terschappen, veenschappen of veenpolders, 
mogén uitsluitend worden gehouden ten over
staan van notarissen of van deurwaarders bij 
de rechterlijke colleges en de kantongerech
ten."; 
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b. In het vierde lid wordt in plaats van: 
"zonder tusschenkomst" gelezen "anders dan 
ten overstaan". 

Artikel 9. 
r. Dit besluit wordt in de Nederlandsche 

Staatscourant bekendgemaakt. -, 
2 • . Het treedt in werking met ingang van 

den dag, volgende op dien zijner afkondiging, 
behoudens het bepaalde in het volgende lid. 

3. Het vindt ten aanzien van hen, die op 
het tijdstip van inwerkingtreding een bedrijf 
uitoefenen, als bedoeld in artikel 2, en niet 
vallen onder artikel 3, geen toepassing ge
durende twee maanden na dat tijdstip, dan 
wel, indien door hen binnen twee weken na 
dat tijdstip een vergunning ingevolge artikel 
a is aangevraagd, tot na verloop van twee 
maanden na den datum der beslissing op die 
aanvrage. 

Amersfoort 
-----, 16 Februari 1944. 
Deventer 

.,.S.-G. Dep. v. H.,N. en S., H.M.HIRSCHFELD. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. Fi1_,, H. PosTMA. 

(Uitgeg. a Maart z944.) 

( Stct. no. 34) 

z7 Februari z944. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaál van het Departement 
van Waterstaat (Nêd. Stct. 1944, no. 
34) ingevolge de Verordening No. 15/ 
r940 van den Rijkscommissaris voor het · 
bezette Nederlandsche gebied betreffen
de het vervoer van personen en goede
ren (Besluit Evacuatievervoer Zeeuw
sche en Zuidhollandsche eilanden 1944). 

Op grond :van§ 1 van de Verordening No. 
15/r940 en in overeenstemming met de §§ 
a en 3 van de Verordening No. 3/1940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. Onverminderd het bepaalde in het 
Besluit Verhuizingen 1943 is het verboden 
verhuizingen te verrichten met motortractie, 
tenzij daartoe vergunning is verleend door of 
vanwege het Hoof,d van de Afdeeling Ver
voerwezen van het Departement van Water
staat. 

2. Paarden en paardenwagens, thuisbe
hoorende op de Zeeuwsche en Zuidholland
sche eilanden, mogen niet van het eiland, 
waarop zij thuisbehooren, verwijçierd worden, 
tenzij daartoe toestemming is _verleend door 
of vanwege het Hoofd van de Afdeeling Ver
voerwezen van het Departement van Water-
staat. · 

3. Het Hoofd van de Afdeeling Vervoer
wezen van het Departement van Waterstaat 
is bevoegd ontheffing van het bepaalde in de 
voorgaande artikelen te verleenen. 
, 4. 1·. Overtreding van het bij dit besh1it 
bepaalde wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste één jaar of met geldboete .van 
ten hoogste f ro,ooo. 

2. Met betrekking tot de in het vorige lid 
strafbaar gestelde feiten is het bepaalde in 
de artikelen 3, tweede en derde lid, 4, 5 en 6 
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van de Wet Gebruik Vervoermiddelen 1939 
van overeenkomstige toepassing. 

5. Dit besluit kan worden aangehaald als: 
Besluit Evacuatievervoer Zeeuwsche en 
Zuidhollandsche eilanden 1944. 

6. Dit besluit treedt in werking onmid
dellijk na zijn plaatsing in de Nederlandsche 
Staatscourant. 

Utrecht, den r 7den Februari r944. 

(Stct. no. 43) 

~ Secretaris-Generaal, " 
J. J. Hanrath, 1°.-S.-G. 

(Uitgeg. z7 Februari 1944.) 

z7 Februari r944. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat, tot beheer en onder
houd van de Muidertrekvaart. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat; 

Heeft op grond van artikel I der Verorde
ning No. 23/1940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied en 
gelet op artikel r, tweede lid, der Water
staatswet r900; 

Besloten: 
Art. 1. r. Bij het Rijk wordt in beheer 

en onderhoud overgenomen het in de ge
meente Diemen gelegen gedeelte van de 
Muidertrekvaart tusschen de Dièmen en het 
Merwedekanaal. 

2. Het in het eerste lid van dit artikel 
bedoelde gedeelte van de Muidertrekvaart, 
kadastraal bekend gemeente Diemen, Sectie 
B, nos 494 (ged.), 584, 585 en 588 (alle ge
heel), samen groot ± 4.7182 ha, is met een 
zwarte kruisarceering aangegeven op•dè bij 
dit besluit behoorende teekening. 1 

3. Het beheer en onderhoud wordt door 
het Rijk aanvaard, voor zooveel dit beheer 
en onderhoud bij het College van Commis
sarissen van de trekvaarten tusschen Diemer
brug en Muiden en tµsschen Muiden en 
Naarden berustte ten tijde van het nemen 
van dit besluit. 

De over het trekvaartgedeelte aanwezige 
Hooibrug, waarvan het beheer en onderhoud 
bij het voormelde College berust, is derhalve 
mede in de overneming begrepen. 

2. Door het in beheer en onderhoud over
nemen van het in artikel r bedoelde trek
vaartgedeelte treedt het Rijk tegenover der
den in de rechten en verplichtingen van het 
voornoemde College van Commissarissen te 
dezer zake. 

3. Wegens het. in beheer en onderhoud 
overnemen door het Rijk van het in artikel 
r genoemde trekvaartgedeelte c.a. betaalt het 
eerdergenoemde College van Commissarissen 
geenerlei vergoeding aan het Rijk. 

4. Bij demping van het onderwerpelijke 
trekvaartgedeelte ter plaatse van de jn ar
tikel r genoemde Hooibrug zal het Rijk al
daar op zijn kosten een verharden weg van 
ten minste 4 m breedte aanleggen en in stand 

1 Deze teekening is niet opgenomen. 

,1 
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l~oudeq, zulks tot behoud van de verbinding, 
welke thans door de Hooibrug wordt ge
vormd, tusschen den.- Hooi weg in den Over
diemerpolder. eenerzijds en den Rijksweg 
Amsterdam-Laren a_nderzijds. 

Utrecht, 17 Februari 1944. 

De S.-G. v. h. Dep. v . W., W . v. D. VEGTE. 

(Uitgeg." 1 Maart 1944.) .-

Stct. no. óó) 

18 Februari 1944. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken, No. 77 D/doss. 29, 
Afd. Volksgezondheid, tot tijdelijke af
wijking van bepalingen van het Jam
Limonadebesluit (Staatsblad 1937, No. 
854). 

Op grond van het bepaalde in de artikelen 
14 en 15 der Warenwet (Staatsblad 1935, No. 
793), gelet op het advies der commissie, be
doeld in artikel 17 van die wet, en in over
eenstemming met de§§ 2 en 3 van de Veror
dening No. 3/1940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied wordt 
bepaald: 

Artikel 1. 

Zoolang citroenzuur, wijnsteenzuur en 
melkzuur als distributiegoed zijn aangewezen, 
mag bij de bereiding der waren, bedoeld in 
artikel 3 , eerste lid, van het Jam-Limonade
besluit (Staatsblad 1937, No. 854), in plaats 
van de genoemde zuren ook gebI}lik worden 
gemaakt van zuiver adipinezuur. 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den dag na dieQ van zijn afkondiging. 

Amsterdam, 18 Februari 1944. 
Wnd. S.-G. v.h. Dep. v. s: Z., VERWEY. 

(Uitgeg. 17 Maart 1944.) 

(Stct. no. 3?) 

19 Februari ,z944. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Justitie, betreffende het vervoer 
van lijken met motorrijtuigen. 

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 gebied wordt bepaald: 

Art. 1. Het vervoer van lijken met motor
rijtuigen buiten de gemeente, waar het over
lijden heeft plaats gehad, is, onverminderd 
andere beperkingen ingevolge wettelijke 
voorschriften, slechts -geoorloofd met schrif
telijke vergunning van den politiegezags
drager, bevoegd binnen de gemeente, waar 
het overlijden heeft plaats gehad. Geduren
de het vervoer moet de bestuurder van het 
motorrijtuig de vergunning bij zich hebben. 

2. De vergunning moet tijdig'Worden aan
gevraagd bij den politiegezagsdrager, onder 
overlegging van: 

I 

1944 
' 1. het verlof tot begraven van den amb-

tenaar van den burgerlijken stand; 
2 . de vanwege den Inspecteur-Generaal 

van het Verkeer verleende vervoersvergun
ning. 

Tevens ·moet bij de aanvrage de noodzake
lijkheid van het vervoer worden aangetoond. 

3. Voor het vervoer va,n lijken is een ver
gunning, als bedoeld in artikel 1, niet ver
plicht, wanneer de · bestuurder van het mo
torrijtuig gelegitimeerd is door..een rijbevel 
(Fahrbefehl) van een instantie van de Duit
sche Weermacht, de Waffen-SS of de Duit
sche politie, dan wel door een lijkenpas 
(Leichenpass), afgegeven door den Befehls
haber der Ordnungspolizei. 

4.' 1 . Hij, die in strijd handelt met het 
bepaalde in dit besluit, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste zes maanden en 
met geldboete van ten hoogste twee duizend 
gulden -of met een van deze straffen. 

2 . De in lid 1 strafbaar gestelde feiten 
worden beschouwd ak overtredingen. r 

5. Dit besluit treedt in werking op den 
veertienden dag -na dien zijner afkondiging. 

Apeldoorn, 19 Februari 1944. 
_De S.-G. v. h. Dep. v . Justitie, SCHRIEKE. 

(Uitgeg. 22 Februari 1944). 1 

(Stct. no. 9&) 

26 Februari 1944. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken, betreffende het van 
toepassing verklaren van artikel 55 der 
Ziektewet ten aanzien van in het buiten
land te werk gestelden. 

Op grond van § l der Verordening N°. 
23/ 1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Nedèr
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel I. 
I. De aanspraak, bedoeld in het eerste lid 

van artikel 55 der Ziektewet, komt, met in
achtneming overigens van de daar gestelde 
voorwaarden, mede toe aan dengene, die, 
terwijl hij in het buitenland in Europa te 
werk gesteld is , arbeidsongeschikt wordt, 
mits hij in het land, waar hij te werk gesteld 
is, ter zake van die tewerkstelling krachtens 
een wet van dat land tegen geldelijke gevol
gen van ziekte verzekerd zou zijn, ware hij 

' bij den aanvang der tewerkstelling aldaar 
niet reeds arbeidsongeschikt geweest en om 
die reden niet in de verzekering opgenomen. 
· 2. De leden 2 tot en met 12 van artikel 55 
der Ziektewet vinden overeenkomstige toe
passing. 

Artikel 2. ,-
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging; 
De afkondiging van dit besluit zäl in de 

Nederlandsche Staatscourant plaats vinden. 
Amsterdam, 26 Februari 1944. 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S . Z ., VERWEY. 

(Uitgeg. 17 Mei --i944.) 
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(Stct. no. 47) 

2 Maart z944. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming, No. 42 O.W .K., tot wijziging 
en aanvulling van het Ambtenarenregle
ment Rijks hoogere burgerscholen. 

Op grond van § I van de Verordening no. 
23/1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 
3 van de ~erordening no. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het . beze,tte Neder
landsche gebied ; 

Gelet op artikel II van de beschikking van 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken van 19 
Augustus 1943, B.Z., no. 4 A. Z ., betreffende 
aanvulling van het Algemeen Rijksambtena
renreglement (Staatsblad 1931, no. 248), 
laatstelijk gewijzigd bij Verordening van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied no. 121/1942 ; 

Heeft goedgevonden: 
te bepalen als volgt: 

Artikel 1. -
De tweede volzin van artikel 3 van het be

sluit van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming van 15 Januari 1944, no. 
6 O.W.K ., tot wijziging en aanvulling van het 
Ambtenarenreglement Rijks hoogere burger
scholen, vervalt en .wordt veivangen door den 
volgenden : 

.,Het wordt geacht in werking te zijn getre
den op 1 September 1943" . 

Artikel 2. 
Dit besluit wordt geplaatst in de Neder

landsche Staatscourant. 

Apeldoorn, 2 Maart 1944. 

S.-G. v.h. Dep. v. 0 ., W . en K., J. VAN DAM. 

(Uitgeg. 7 Maart 1944.) 

(Stct. no. 48) 

8 Maart 1944. BESLUIT van de Secreta
rissen-Generaal van de Departementen 
van Landbouw en Visscherij en Justitie, 
tot aanvulling van het Pachtbesluit 
Vischrecht 1941. 

Op grond van artikel I der Verordening 
No. 23/1940 en in overeenstemming met de 
§§ 2 en 3 der Verordening No. 3/1940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. Het Pachtbesluit Vischrecht wordt 
aangevuld met een artikel'3a, aldus luidende : 

"Art. 3a. Indien de Boerenleider, Hoofd 
van den Nederlandschen Landstand, hiertoe 
den wensch te kennen geeft, zullen de krach-

✓ tens dit besluit aan den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Landbouw en Vis
scherij toekomende bevoegdheden na over
leg met genoemden Boerenleider worden uit
geoefend." 
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2. D it besluit treedt in werking op dén 
dag zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 8 Maart 1944. 
De S.- G. v . h. Dep. v . L . en V ., 

H . M . HIRSCHFELD. 

D e S .-G . v. h , Dep. v. Justitie, SCHRIEKE. 

(Uitgeg . 8 Maart 1944). 

(Stct. no. 79) • 

8 Maart 1944. TWEEDE BESLUIT van 
den Se_cretaris-Generaal van het 'Depar
tement van Sociale Zaken, betreffende 
den verzekeringsplicht ten aanzien van 
werkzaamhëden, verricht in dienst van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied. 

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
andsche gebied wordt bepaald: 

1 Artikel 1. 
Voor de toepassing der Land- en Tuin

bouwongevallenwet 1922 wordt de Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied geacht één of meer krachtens de ge
noemde wet verzekeringsplichtige bedrijven 
uit te oefenen ten aa11zieJ1 van de werkzaam
heden, waarvoor de Staat der Nederlanden 
geacht zou worden een ingevolge die wet 
verzekeringsplich t ig bedrijf uit ~ oefenen, 
indien die werkzaamheden zouden worden 
verricht door personen in zijn dienst, een en 
ander voor zoover de Rijkscommissaris voor • 
het bezette Nederlandsche gebied en de onder 
hem ressorteerende overheidsinstanties 
(.,Reichskommissar für die besetzten nieder
ländischen Gebiete und die ihm angeglieder
ten ·Behörden" ) deze werkzaamheden in 
Nederland doen verrichten door in hun 
dienst zijnde personen, die niet van Duitsche 
nationaliteit zijn. 

Ar t ikel 2. 
De premie is postnumerando per maand 

verschuldigd en wordt voldaan vóór den 
15den van iedere kalendermaand . 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijne r afkondiging met t e rugwerkende kracht . 
tot I October 1943 . 

De afkondiging van dit besluit zal in de 
Nederlandsche Staatscourant plaats vinden. 

Amsterdam, 8 Maart 1944. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S . Z., VERWEY. 

( Uitgeg. 24 April 1944.) 

(S tct. no. 127) 

9 Maart 1944/22 April 1944. BESLUIT van 
de Secretarissen- Generaal vafi de- De
partementen van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming en van 
Binnerilandsche Zaken, betreffende pe
riodieke salarisverhoogingen voor tijde
lijk benoemde onderwijzers(essen). 
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De Secretarissen-Generaal van de Depar
tementen van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming en van Binnenlandsche 
Zaken; 

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

Gelet op artikel 33, eerste lid, van het Be
zoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtena
ren 1934; 

Overwegende, dat het wenschelijk is om 
in verband met de huidige buitengewone om
standigheden een regeling te treffen, krach
tens welke aan tijdelijk benoemde onderwij
zers( essen) in bepaalde gevallen periodieke 
salarisverhoogingen kunnen worden toege
kend; 

Besluiten: 
te bepalen, dat, te rekenen van 1 Januari 

1944 tot en met 31 December 1944, aan tij 
delijk benoemde onderwijzers (essen), die 
een voor periodieke salarisverhoogingen gel
digen diensttijd als zoodanig hebben van ten 
minste vijf jaren, deze verhoogingen worden 
toegekend tot een maximum van tien jaren. 

A Id { 9 Maart 1944. 
pe oom, 22 April 1944. 

S.-G. v.h. Dep. v . 0., W. en K., J. VAN DAM. 
S.-G. v. h. Dep. v. B., Z., FREDERIKS. 

(Uitgeg. 3 Juli z944.) 

( Stct. no. 91) 

z4 Maart 1944. VIERDE BESLUIT van 
den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming, No. 85 W.O.K., 
houdende wijziging van de Leerplicht
wet. 

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. 

De Leerplichtwet wordt als volgt gewijzigd: 
I. 

1 I. Artikel 19, § 2, wordt gelezen als volgt: 
"Indien de inspecteur na kennisneming 

van het rapport der commissie meent, dat 
geen geldige reden voor het verzuim aanwe
zig is, doet hij, met overlegging van dit 
rapport, ten aanzien van de overtreding 
procesverbaal van zijn bevindingen aan den 
bevoegden ambtenaar van het openbaar mi
nisterie toekomen". 

2. De §§ 3 en 4 van artikel 19 vervallen. 
3. De aanhef van artikel 19_, § s, wordt 

gelezen als volgt : 
"De administratieve maatregel, in § 1 van 

dit artikel omschreven, is niet toepasselijk". 
II. . 

1. Artikel 22, § 1, wordt gelezen als volgt: 
"Met geldboete van ten hoogste vijftig 

gulden worden gestraft de ingevolge artikel 1 ,, 
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aansprakelijke x:ersonen, die een in artikel I 
en artikel 6, onder 2°., omschreven over
treding plegen". 

2. In artikel 22, § 2, eerste lid, wordt in 
plaag van-.,eene der overtredingen" gelezen: 
"een overtreding" en wordt in plaats van 
,,vijftig gulden" gelezen: ,,hond~rd gulden". 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

Apeldoorn, 14 Maart 1944. 
•S.-G. v.h. Dep. v. 0., W. en K., J. VAN DAM. 

(Uitgeg. 10 Mei 1944.) 

(Stct. no. 60) 

20 Maart 1944. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Depa{tement van 
Volksvoorlichting en Kunsten betreffen
de raamannonces en raamcouranten. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 

eh 3 der Verordening No. 3/r940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder-

landsche gebied wordt bepaald:· 

Art. 1. 1. Het is verboden raamannonces 
te plaatsen. 

2. Onder "raamannonces" worden in dit 
artikel verstaan in opdracht opgenomen me
dedeelingen, welke in etalages ter kennis 
worden gebracht van het publiek, met uit
zondering van : 

x O • raamcouranten; 
2 °. aankondigingen van. bioscopen, thea

ters, tentoonstellingen en sportwedstrijden; 
3 °. reclames. · 
2, r. Het is verboden raamcouranten uit 

te geven zonder voorafgaande schriftelijke 
vergunning van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Volksvoorlichting en 
Kunsten. 

2. Aan de vergunning, bedoeld in het 
eerste lid, kunnen voorwaarden worden ver
bonden. 

3. r. Overtreding van de artikelen 1 en 
2 wordt gestraft met geldboete van ten hoog_ 
ste duizend gulden. 

2. Indien het feit 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 verbq
den handelen of het nalaten. 

3. Het feit wordt beschouwd als een 
overtreding. 

4. De reeds bestaande voorschriften ten 
aanzien van het uitgeven van raamcouranten 
blijven onverminderd van toepassing. 

5. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 20 Maart 1944. 
De S.-G. v. h. Dep. v . Volksvoorl. en K., 

DE RANITZ, wnd. 

(CJ_itgeg. 24 Maart z944.) 
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(Stct. n_o. 111) 

28 Maart 1944. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Financiën, no. 64, afdeeling Accijnzen, 
tot wijzigiQ.g van wetten betreffende den 
accijns op gedistilleerd en op houtgeest 
en tot wijziging van het tot de Tarief
wet 1934 behoorend tarief. 

Op grond van§ 1 van de Verordening No. 
23/,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: 

'tiooFDSTUK I. 
Tarief van invoerrechten. 

Art. 1, In het tot de-Tariefwet 1934 be
hoorend tarief worden de volgende wijzigin
gen aangebracht: 

A. In de posten nos. 3, 33, 44 en 102 wor
den de hieronder vermelde in de kolom 
,,Rechten" voorkomende bedragen vervan
gen door de daarachter aangegeven bedragen, 
te weten: 

f 3.55 door f 3.90 
5.05 5.5,; 
6.35 7.-

507.- ,, 557.-
635.- 700.-

B. In bijzondere bepaling 2, op post no. 
74, wordt "30 percent" vervangen door: 32 
percent. 

2. Artikel 1, laatste lid, van het K. B. van 
17 November 1927 (Staatsblad no. 359) 
wordt vervangén door: 

Voor zoover de aangewezen goederen be
hooren tot die, genoemd in post 33 van de 
Tariefwet 1934, blijft de vrijdom beperkt tot 
een bedrag van f 6.90 per kilogram. 

HOOFDSTUK II. 

Verhooging van den accijns. 

3. 1. In artikel 1, § 2, van de wet van 
20 Juni 186::i (Staatsblad no. 6::1) wordt 
"tweehonderd en vijftig gulden" vervangen 
door: tweehonderd en vijf en zeventig gul
den. 

2. In artikel 2, eerste lid, van de wet van 
30 December 1910 (Staatsblad no. 377) 
wordt "vijfhonderd gulden" vervangen door: 
vijfhonderd en vijftig gulden. 

HOOFDSTUK III. 

Navordering van.den accijns. 
4, 1. Ten aanzien van het gedistilleerd 

dat bij de inwerkingtreding van dit besluit 
' in het vrije verkeer voorhanden is, dan wel 
op dat tijdstip in vervoer is met bestemming 
tot inslag in het vrije verkeer, wordt de ver
hooging van den accijns nagevorderd. 

2. Deze navordering beloopt vijf en twin
tig gulden per hectoliter gedistilleerd ad 50 
percent bij 15° Celsius en bij meerdere of 
mindere hoeveelheid of sterkte naar even-
redigheid. . 

3. Van de in het vorige lid bedoelde na-
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vordering zijn uitgesloten de voorraden ge
distilleerd, welke met gedeeltelijken of ge
heelen vrijdom voor den accijns zijn inge
slagen, zoomede de voorraden gedistilleerd, 
welke niet grooter zijn dan honderd liter, on
geacht de sterkte. Voorraden, welke in de
zelfde gemeente in verschillende opslagpiaat
sen van denzelfden persoon of van hetzelfde 
bedrijf voorhanden zijn, worden als één voor_ 
raad beschouwd. 

4. Degene, die het gedistilleerd voorhan
den heeft, en degene, voor wien het in ver
voer zijnde gedistilleerd is bestemd, moeten, 
indien het niet valt onder de uitzonderingen 
van het derde lid, eersten volzin, daaryan 
aangifte doen bij den ontvanger der accijn
zen, binnen wiens ambtsgebied het gedistil
leerd voorhanden is, onderscheidenlijk zal 
worden ingeslagen. 

5. Het nagevorderde bedrag wordt door 
den ontvanger vastgesteld en bij kennisge
ving aan belanghebbende medegedeeld. 

5.- 1. Het nagevorderde bedrag moet 
uiterlijk op 31_ Augustus 1944 worden be-
taald. · 

2. De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financiën kan dezen termijn 
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 no. 38) zijn ten deze van toe-

assing. 
6. De ambtenaren der invoerrechten en 

accijnzen zijn tot en met 15 Juli 1944 be
voegd alle panden, waarin voorraden gedis
tileerd aanwezig zijn of vermoed worden aan
wezig te zijn, ook tegen den wil van den be
woner of gebruiker te betreden, mits onder 
inachtneming van de vormen, voorgeschre
ven in de artikelen 181 en 183 van de eerder 
genoemde Algemeene wet. 

HOOFDSTUK IV. 
Teruggaaf van den accijns bij uitvoer. 

!J. In artikel ibis, eerste lid, van het Ko
ninklijk besluit van 15 Maart 1910 (Staats- · 
blad no. 8) wordt "f 150,-" vervangen door: 
f 165,- . 

HOOFDSTUK V. 
Strafbepalingen. 

8, Degene, die, volgens artikel 4, lid 4, 
tot aangifte gehouden, zijn verplichting niet 
of niet volledig nakomt, dan wel een onjuiste 
aangifte doet of de krachtens artikel 12 door 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financiën gegeven voorschriften 
overtreedt, wordt gestraft met een geldboete 
van ten hoogste duizend gulden. 

9. 1. De feiten, strafbaar ge~teld bij of 
krachtens dit besluit, worden beschouwd als 
misdrijven. ' 

2. Die feiten worden vanwege den Secre
taris-Generaal van het Departement van Fi
nanciën vervolgd op de wijze, als bedoeld in 
den zesden titel van het vierde boek van het 
Wetboek van Strafvordering. 
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3. De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financiën kan toestaan, dat de 
bij of krachtens dit besluit strafbaar gestelde 
feiten bij transactie worden afgedaan. 

10. 1. Indien een bij of krachtens dit be
sluit strafbaar gesteld feit wordt begaan door 
of vanwege een rechtspersoon, wordt de 
strafvervolging ingesteld en de straf uitge
sproken tegen de leden van het bestuur. 

2. Geen straf wordt uitgesproken tegen 
' den bestuurder, van wien blijkt, dat het feit 
buien zijn toedoen is begaan. 

ll. De in zake van invoerrechten en ac
cijl!Zen geldende bepalingen voor ·het geval 
van wanbetaling van geldboete zijn ten aan
zien van ingevolge dit besluit opgelegde geld
buiten zijn toedoen is begaan. 

HOOFDSTUK VI. 

Slotbepalingen. 

12. De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financiën steltèle voorschrif
ten vast, welke ter aanvu1lJng en ter uit
voering van dit besluit nood,g zijn. 

18. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 15 Juni 1944. 
Wnd. S.-G. v.h. Dep. -v . Fin., H. PosTMA. 

(Uitgeg. 9 Juni z944.) 

(Stct. no. 111) 

28 Maart 1944. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financiën, no. 66, afdeeling 
Invoerrechten, ter uitvoering van het 
besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Financiën en 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
betreffende heffingen ter zake van den 
invoer van Duitsche goederen. 

Op grond van artikel ·1 van het besluit van 
de Secretarissen~Generaal van de Departe
menten van Financiën en van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart van 16 December 
1940 (Verordeningenblad Stuk 42 , no. 241) 
en in verband met artikel 1 van het besluit 
van den Secretarit-Generaal van het Depár
tement van Financiën van 28 Maart 1944 
tot wijziging van wetten betreffende den 
accijns op gedistilleerd en op houtgeest en 
tot wijziging van het tot de Tariefwet 1934 
behoorende tarief wordt, in overeenstemming 
met de§§ 2 en 3 der Verordening No. 3/1940 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, bepaald: . 

Art. 1. Het specifiek invoerrecht voor 
Duitsche goederen, vallende onder äe posten 
no. 3, onderdeel I, no. 33, onderdeel I en 
onderdeel III, no. 44, .onderdeel 111, en no. 
xo2, onderdeel I, van het tot de Tariefwet 
1934 behoorende tarief, zooals dat is vastge
steld bij de dezerzijdsche beschikking van 20 
December x940, no. n8 (Nederlandsche 
Staatscourant van 27/28 December x940), 
wordt nader vastgesteld op de hierna vermel
de bedragen, te weten: 
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f 3.45 op f 3.80 
5.- " .5.50 
6.25 " 6.90 

500.- ,, 550.-
625.- ,, 690.-

2. Deze beschikking treedt in werk:ing 
met ingang van 15 Juni 1944. 

Wnd. ~.-G. v. h. Dep. v. Fin., H. PosTMA. 
(Uitgeg. 9 Juni z944.) 

(Stct. np. 64) 

29 Maart 1944. BESLUIT van den Secre
taris-Geqeraal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming, No. 60 O.W.K., houdende 
maatregelen ter uitbreiding van het aan
tal benoemba e leerkrachten bij het La
ger Onderwijs. 

De Secretaris- Generaal . van het Départe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming; 

Overwegende, tiet het met het oog op het 
tijdelijk tekort aan onderwijzers bij het lager 
onderwijs gewenscht is: 

a. de mogelijkheid te openen onderwij
zers, die aanspraak kunnen maken op, dan 
wel in het genot zijn van voorloopig pensioen 
- voor zoover de gemeente- en schoolbestu
ren en de onderwijzers zelf op hun handha
ving dan wel herpla~g prijs stellen -
zonder voorafgaande goedkeuring, in de 
school te handhaven dan wel te herplaatsen; 

b. de mogelijkheid te openen, bij tijdelijke 
ontstentenis, gehuwde onderwijzeressen in de 
school te plaatsen zonder voorafgaançe goed
keuring; 

c. de mogelijkheid te openen onderwijzers, 
die aanspraak kunnen maken op, dan wel in 
het genot zijn van ouderdomspensioen, in de 
school te handhaven dan wel te herplaatsen; 

Bepaalt, op grond van§ x -van de Verorde
ning No. 23/1940 en in overeenstemming met 
de §§ 2 en 3 van de Verordening No. 3/1940 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebi«_d, tot een nader te bepa
len tijdstip; 

Artikel 1. 
Artikel 3 van de Afdeeling B van § x 5 det 

Wet van 22 Februari 1936 (Staatsblad no. 
100) wordt buiten werking gesteld. 

Artikel 2. 
Het zesde lid van artikel 56 der Lager

Onderwijswet 1920 wordt gelezen als volgt: 
6. Op de vergoeding volgens het eerste of 

tweede lid wordt eveneens in mindering ge
bracht de jaarwedde van de ,gehuwde vrouw, 
voor zoover niet in het genot van wachtgeld, 
die voor vast benoemd wordt tot onderwijze
res, tenzij de Secretaris-Generaal van het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap 
en Kultuurbescherming wegens gewichtige 
redenen beslist, dat die vermindering niet zal 
plaats vinden. 

Artikel 3. 
Het vierde lid, onder a, van artikel 97 der 

Lager-Onderwijswet 1920 wordt gelezen als 
volgt : 
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a. -de gehuwde vrouw, voor zoover niet in 
•het genot van wachtgeld die voor vast be
noemd wordt tot onderwijzeres, tenzij de Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescher
ming wegens gewichtige redenen beslist, dat 
die vermindering niet zal plaats vinden. 

Artikel 4. 

In het vierde lid van artikel 56, eerste ali-
nea der Lager-Onderwijswet 1920 wordt on
der c achter- het woord "overschi:eden" de 
punt vervangen door een komma en daarna 
gelezen: ,,tenzij de Secretaris-Generaal van 
het -Departement van Opvoeding, Weten- . 
schap en Kultuurbescherming wegens ge
wichtige redenen beslist, dat die verminde
ring niet zal plaats vi11den". 

Artikel 5. 
In het tweede lid van artikel 97 der Lage1'= 

Onderwijswet 1920 wordt onder f achter het 
woord "overschreden" de punt vervangen 
door een _ komma en daarna gelezen: ,,tenzij 
de Secretaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming wegens 1;ewichtige redenen beslist, 
dat die vermindering niet zal plaats vinden". 

Artikel 6. 
In het Koninklijk besluit van 22 October 

1923 (Staatsblad ~89) wordt het bepaalde 
in artikel 20b ond&o en c, buitenwerking ge
steld, in het bepaalde ondef a, achter het 
'woord "overschreden" de punt-komma ver
vangen door een komma en daarna gelezen: 
,,tenzij de Secretaris-Generaal van het De
partement van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbes-,herming wegens gewichtige rede
nen beslist, dat die vermindering niet zal 
plaats vinden;" en wordt het bepaalde onder 
d gelezen als volgt: ,,d. de jaarwedde voor de 
gehuwde vrouw, voor zoo\>'er•niet in het ge
not van wachtgeld, die voor vast benoemd 
wordt tot hoofd of tot onderwijzeres, tenzij 
de Secretaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming wegens gewichtige redenen beslis t , 
dat die vermindering niet zal plaats vinde~;". 

Artikel 7. 
Dit besluit, hetwelk in de Nederlandsche 

Staatscourant wordt geplaatst, treedt in wer, 
king op den dag zij ner afkondiging. 

Apeldoorn, 29 Maart 1944" 

S.-G. v.h. Dep. v. 0., W. en K ., J. VAN DAM. 

(Uitgeg. 30 Maart 1944.) 

• 
(Stct. no. 73) 

6 April 1944. BESCHtKKING van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Binnenlandsche Zaken en 
Financiën, betreffende eenige verder 
gaande maatregelen ter verbetering van 

· de salarispositie van een gedeelte van 
het Rijkspersoneel. 

'-Op grond van§ 1 der Verordening N°. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 3 
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der Verordening N°. 3/ 1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
·gebied wordt, ingevolge hetgeen door den 
Rijkscommissaris voorgeschreven is, als 
volgt bepaald: 

Artikel 1. 

1 . Met handhaving van de toelage van 
6 ten ·honderd, bedoeld in artikel I van de 
beschikking van de 'Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Financiën en 
van Binnenlandsche Zaken van 27 December 
1940 (Staatsblad N°. S. 432) , gewijzigd bij 
artikei 4 van de beschikking van 28 N ovem
ber 1941, wordt aan het Rijkspersoneel, in 
vasten en tijdelijken dienst of op arbeids
overeenkomst n aar burgerlijk . recht werk
zaam, een toelage verleend van 10 ten honderd 
van de bruto-wedde of het bruto-loon, voor 
zoover de bruto-wedde of het bruto-loon, 
vermeerderd met deze toelage, een bedrag 
van f 2640 's jaars voor gehuwden en eenige 
kostwinners en van f 1980 's jaars voor onge
huwden-niet. eenige kostwinners, niet over-
schrijdt. · · 

, 2 . Voor de .oordeeling of een ongehuwde 
als ·eenig kostwinner beschouwd wordt, die
nen de maatstaven te worden aangelegd, gel
dende voor de toepassing van artikel 10, 

- vierde lid, van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1934: 

3 . De in dit artikel bedoelde toelage ad IO 
t en honderd wordt niet toegekend voor be
trekkingen, welke als nevenbetrekkingen be
hoorcn te worden aangemerkt, tenzij de 
belanghebbende méér dan één nevenbetrek
king in dienst van de Overheid bekleedt en 
hij in de gezamenlijke vervulling daarvan bij 
voortduring een volledige dagtaak vindt. 

4 . Aan de ambtenaren der Nederlandsche 
politie wordt de in dit ·artikel bedoelde toe
lage ad 10 ten hopderd slechts toegekend, in
d ien en voor zoover de bezdldigingsverhoo
ging, welke hun rang ten gevolge van de 
invoering van de Verordening Bezoldiging 
Politie 1943 heeft ondergaan, minder be
draagt dan de verhooging, voortvloeiende 
uit dit artikel. 

5. Aan de ambtenaren van het Rijksar
beidsbureau wordt de in dit artikel bedoelde 
toelage ad 10 ten honderd slechts toegekend, 
indien en voor zoover zij de vaste bedragen, 
die aah die ambtenaren bij wijze van afkoop 
van hun aanspraken op overwerkvergoeding 
worden uitbetaald, overtreft. 

6 '. Aan h e t p ersoneel, dat een hoogere be
zoldiging ont vangt dan de voor zijn functie 
vastgestelde of naar het oordeel van d e Se
cretar issen-Generaal van de Departementen 
van Binnenlandsche Zaken en van Financiën 
algemeen geldende norm, wordt de in dit 
artikel bedoelde toelage ad 10 ten hOiilderd 
slechts toegekend, indien en voor zoover het 
bedrag, waarm ede dë vastgestelde of al
gemeen geldende norm door de bezoldiging 
overschreden wordt, minder bedraagt dan 
de verhooging, voort vloeiende uit dit artikel. 

.Artikel 2. 

De in artikel 1· bedoelde toelagen moeten 
voor de toepassing van artikel 5 der Rijks
wachtgeldregel_ing (Staatsblad 1922, N°. 479, 
zooals gewijzigd) en van artikel 3 der Non-

. activiteitsregeling Burgerlijk Rijkspersoneel 
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(Nederlandsche Staatscourant dd. 20 Novem
ber 1940-, N°. 227), geacht worden een wijzi
ging te brengen in de bezoldiging volgens het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1934. 

Artikel 3. 

I. De bezoldiging van het Rijkspersoneel 
in vasten en tijdelijken dienst of op arbeids
-overeenkomst naar burgerlijk recht werk
zaam, bedraagt ; met inbegrip van de 6% 
en de 10 % toelagen, bedoeld in artikel 1 van 
deze beschikking, ten minste f 1200 's jaars. 
Indien de bruto-wedde of het bruto-loon, 
waarop volgens de betreffende regeling aan
spraak bestaat, vermeerderd met de 6 % 
en de 10 % toelagen, beneden f 1200 's jaars 
blijft, wordt het gezamenlijk bedrag der toe
lagen voor zooveel noodig opgevoerd, totdat 
een totaalbedrag aan wedde (loon) en toela
gen van f 1200 's jaars verkregen wordt. 

2. De in het eerste lid vermelde bepaling 
geldt niet voor het personeel, dat den leeftijd 
van 21 jaren nog niet volbracht heeft , noch 
voor degenen, die betrekkingen vervullen, 
welke als nevenbetrekkingen behooren te 
worden aangemerkt, tenzij de belanghebben
de meer dan één nevenbetrekking in dienst 
van de overheid bekleedt en hij in de geza
menlijke vervulling daarvan bij voortduring 
een volledige. dagtaak vindt. In dat geval 
worden de wedden van de nevenbetrekkingen 
evenredig . verhoogd tot een totaal bedrag 
van f 1200 voor ·alle nevenbetrekkingen en 
toelagen tezamen. 

Artikel 4. 
Het minimum bedrag van de kindertoela

ge, bedoeld in ·artikel 21 , eerste lid, onder a, 
en in artikel 24, zevende lid, van het Bezol
digingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 
1934, ad · f 60 's jaars, f 1,15 per week of f 5 
per maand, per kind, welke bedragen bij arti
kel 2 van de beschikking van 27 December 
1940 gesteld werden op f 75 's jaars, f 1,45 per 
week of f 6.25 per maand , per kind, en die 
vervolgens, gerekend van 1 November 1942, 
nader werden opgevot>rd tot f 150 's jaars , 
f 2,90 p er week of f 12,50 per maand, per 
k ind, wordt thans gest elo op f 200 's jaars, 
f 3,85 per week off 16,65 per maand•, per kind. 

Artikels . 
Onder bruto-wedde of bruto-loon wordt 

voor de toepassing van de artikelen l tot 
en met 4 van deze beschikking vèrstaan de 
wedde of het loon, vermeerderd met de vaste 
toelagen (zonder aftrek van het pensioen- . 
premieverhaal), waarop de belanghebbende 
aanspraak heeft,· met inachtneming van de 
bepalingen betreffende den standplaats- en 
ongehuwdenaftrek en van de ambts-, huwe
lijks- en garantietoelagen. 

Art ikel 6. 
1. Onverminderd het bepaalde in de arti

kelen 10, zesde lid, en 20 van het Bezoldi
gingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 
1934, wordt aan het mannelijk Rijksperso
neel in vasten en tijdelijken dienst, zoomede 
aan het mannelijk Rijkspersoneel, werkzaam 
op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, 
behoorende tot de groepen b en c van artikel 
12, eerste lid, van het Arbeidsovereenkom-
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stenbesluit, dat voor de ~erste aaal in het 
huwelijk treedt , op den dag vaq het sluiten 
van het huwelijk een uitkeering in eens ver
strekt ten bedrage van f 360. 

2 Deze uitkeering blijft beperkt tot dege
nen, wier gezamenlijk bedrag aan wedde 
en toelagen, waaronder begrepen de toelagen, 
bedoeld in artikel 1 van deze beschikking, 
op den dag der uitkeering niet meer bedraagt 
dan f 2088 's jaars. -

Artikel 7. 
Deze beschikking wordt geacht in werking 

te zijn getreden met ingang van 1 Januari 
1944. Zij wordt geplaatst in de Nederla11d
sche Staatscourant. 

Apeldoorn, 6 April 1944. 
Deventer 

S.-G. v. h. Dep. v. B. Z ., FREDERIKS. 
Wnd. S.-G v. h. Dép . v. F., 

M. RosT VAN TONNINGEN. 

(Uitgeg. 14 April 1944.) 

(Stct. no. 93) 
z2 April 1944. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken, No. 395 G/doss. 1, Afdee
ling Volksgezondheid, tot uitvoering. van 
artikel 5 en afwijking van artikel 20 van 
de Drankwet (Staaisblad 1931, no. 476). 

Op grond van § I der Verordening N°. 
23/ 1940 en in overeenstemming met á.e §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt ter uitvoering van • 
artikel s en met afwijking van het bepaalde 
in artikel 20 van de Drankwet (Staatsblad 

1931, n° . 476), bepaald: 
Artikel r. 

Voor de berekening van het maximum 
aantal vergunningen ingevolge a rtikel 5 van 
de Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 476) wordt 
in elke gemeente als grondslag aangenomen 
het aant al inwoners, dat deze gemeente op 
1 Januari !'942 blijkens de officieele vast
stelling van het bevolkingscijfer bezat. 

Dezelfde grondslag wordt aangenomen, in
dien met toepassing van art . 6 van die wet 
een verlaging van het maximum aantal ver
gunningen is vastgesteld, welke verband 
houdt met het aantal inwoners. ' 

Artikel 2 •. 

H et bepaalde in a rtikel 20, eerste lid, van 
de· Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 476) treedt 
voor het ja ar 1944 buiten_werking. In afwij
king van het bepaalde in het vierde lid van 
genoemd artikel blijven de op 1 Januari 1940 
in de onderscheidene provincies van toepas
sing geworden lijsten geldig tot 1 Januari 
1950. 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

van zijn afkondiging en heeft terugwerkende 
kracht tot 1 Januari 1943. 

Amsterdam, 12 April i944. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 

( Uitgeg. 12 Mei 1944.) 

. , 
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(Stct. no. 107) 

I7 April 1944. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken, No. 201 F, Afd. V?lksge
zondheid betreffende toestemmmg tot 
het instehen van groepsgewijze röntge
nologische ond<;rzoeken der ademha
lingsorganen. 

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

. Art. 1. Het instellen van een systema~1sch 
röntgenologisch onderzoek der ademhalmgs
organen groepsgewijs bij leerling_en van_ scho
len, of bij personeel, werkzaam m f_ab~1el_!:~n, 
kantoren, werkplaatsen of andere 1nr1chtt~
gen, is slechts geoorloofd, nadat degen~, m 
opdracht van wien het onderzoek ~esch1edt, 
daartoe de schriftelijke toestemmmg heeft 
verkregen van den geneeskundig inspecteur 
van de Volksgezondheid, binnen wiens ambts
gebied de opdrachtgever zijn woonplaats 
heeft ' of gevestigd is. 

2. 1. Een onderzoek, als bedoeld in arti
kel 1 moet geschieden door een arts, die een 
speci~le opleiding in het doorlichten geno
ten en zich in de praktijk hiervan voldoende 
bekwaamd heeft. 

2 . Als eisch voor deze opleiding wordt 
gesteld, dat de arts gedurende ten i:ninste zes 
maanden onafgebroken werkzaam 1s geweest 
aan een door het Staatstoezicht op de Volks
gezondheid erkend districtsconsultatiebureau 
voor tuberculosebestrijding, en -dat hij hierna 
gedurende opnieuw zes maanden zich verder 
in de praktijk van het doorlichten heeft be
kwaamd onder leiding van een arts, die voor 
deze opleiding door den geneeskundig hoofd
inspecteur van de Volksgezondheid is aan
gewezen of toegelaten. 

8. Van het-bepaalde in artikel 2 kan door 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken, op voorstel van den 
geneeskundig hoofdinspecteur van de Vol~s
gezondheid, ontheffing worden verleend, m
dien de arts aantoont, dat hij een andere op
leiding in het doorlichten heeft genoten, die 
echter met de opleiding overeenkomstig de 
in artikel 2 genoemde eischen is gelijk te 
stellen. 

4. 1 . Van het resultaat van het onderzoek 
moet, tenzij hiervan voor een bepaald onder
zoek door den geneeskundig hoofdinspecteur 
van de Volksgezondheid ontheffing is ver
leend, binnen veertien dagen na afloop van 
het onderzoek door den arts een rapport wor
den uitgebracht aan den in artikel 1 bedoel
den inspecteur, 

2. Worden bij het onderzoek afwijkingen 
van tuberculeuzen aard gevonden, dan is de 
arts, die het onderzoek verricht heeft, in alle 
gevallen verplicht hiervan, onder opgaaf van 
de noodige gegevens, zonderverwijlmededee
ling te doen aan den geneeskundig leider van 
het districts-consultatiebureau voor tubercu
losebestrijding, binnen welks werkgebied de 
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onderneming, inrichting of instelling, _waa_r
bij het onderzoek plaats v~nd, gevestigd _is. 

ó. . De bepaling van arttkel 1 geldt :r,:uet 
ten aanzien van personen: 

a. die als patiënt, door of op verzoek van 
den behandelenden arts röntgenologisch wor
den onderzocht; 

b. bij wie het onderzoek geschiedt op 
grond van een rechtsvoorschrift of van, Rijks
subsidievoorwaarden; 

c. bij wie het onderzoek kosteloos ge
schiedt door een van Rijkswege gesubsi
diëerd consultatiebureau voor tuberculosebe
strijding. 

6. 1. Met een geldboete van ten hoogste 
vijf duizend gulden wordt gestraft: 

a. degene, die een onderzoek, als bedoeld 
in artikel 1 , instelt of doet instellen, zonder 
daartoe de vereischte toestemming te hebben 
verkregen; 

b. de arts, die niet voldoet aan het be
paalde in artikel 4. 

2. De strafbare feiten, in het vorige lid 
bedoeld, worden als overtredingen be
schouwd. 

3. Indien een in het eerste lid, sub a, 
strafbaar gesteld feit wordt begaan door of 
vanwege een rechtspersoon, wordt de straf
vervolging ingesteld en de straf uitgespro
ken tegen hem, die tot het feit opdracht gaf, 
of die de feitelijke leiding had bij het ver
boden handelen of het nalaten. 

4. Met de opsporing van de in net eerste 
lid strafbaar gestelde feiten zijn, behalve de 
ambttnaren, aangewezen in artikel 141. van 
het Wetboek van Strafvordering en in ar
tikel 1 van het Besluit No. 123/x942 betref
fende uitbreiding van de bevoegdheden van 
de politie, belast de geneeskundig hoofdin
specteur en de geneeskundig inspecteurs van 
de Volksgezondheid. · 

7. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag na dien der afkondiging. 

Amsterdam, 17 April 1944. 
Wnd. S.-G. v. h . Dep, v. S. Z ., VERWEY. 

(Uitgeg. 5 Juni I944.) 

(Stct. no. Só) 

I8 April 1944. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departem~nt van 
Opvoeding, Wetenschap çn Kultuurbe
scherming, No. 77 O.W.K., tot verlen
ging van den werkingsduur van eenige 

'bepalingen in zake de bevoegdheid om 
onderwijs te geven in de Duitsche taal. 

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 Ne
derlandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel I. 
Tot 1 September 1945 wordt de werkings

duur verlengd van : 
a. artikel IV van het besluit van 20 Sep

tember 1941, houdende nadere voorwaarden 
betreffende de inrichting van het leerplan 
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van het zevende leerjaar van scholen voor 
gewoon lager onderwijs; 

b. artikel 2 van het besluit van 26 Octo
ber 1942, N°. 297 O.W.K., betreffende het 
instellen van een diploma van geschiktheid 
tot het geven van lager onderwijs in de 
Duitsche taal. 

Artikel II. 
Dit besluit treedt in werking 1 September 

1944. 
Apeldoorn, 18 April 1944. 

S.-G. v.h. Dep. v. 0., W. en-K., J. VAN DAM. 

(Uitgeg. 2 Mei 1944.) 

• no. 108} 

11.pril 1944. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal, No. 265 D/doss. 31, Afd. 
het Departement van Sociale Zaken 
van Volksgezondheid, tot wijziging van 
het Bèsluit op vaste melkproducten 
(Staatsblad 1932, no. 57). 

Op grond van de artikelen °14 en 15 der 
Warenwet (Staatsblad 1935, No. 793), gelet 
O{> het advies van de commissie, bedoeld in 
artikel 1 7 dier wet, alsmede in overeenstem
ming met de artikelen 2 en 3 der Verorde
ning No. 3/1940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied wordt 
bepaald: 

Art. 1. Het Besluit op vaste melkproduc
ten (Staatsbl~d 1932, No. 57) wordt als volgt 
gewijzigd en aangevuld: 

I. In artikel 4bis wordt het eerste lid ge. 
lezen als volgt: 

,,1. Een der aanduidingen "weibrokken",· 
"weipoeder", ,,weibloem" of "weipasta" mag 
uitsluitend en moet worden gepezigd, afhan
kelijk van het uiterlijk, voor het product, 
verkregen door melk, waaraan het vet en de 
kaasstof geheel of gedeeltelijk zijn onttrok
ken, door wateronttrekking - al dan niet 
onder toevoeging van zuurbindende , stoffen 
- in eenigen vasten vorm te brengen." 

In hetzelfde artikel worden in het tweede 
lid de woorden "de aanduiding "weipoeder" 
vervangen door de woorden "een der aandui
dingen "weibrokken", ,,weipoeder", ,.wei
bloem" of "weipasta"." 

II. In artikel 6 eerste lid, worden de 
. woorden "artikel 2 of 3" vervangen door de 
woorden "een der artikelen 2, 3 of 4bis"". 

III. Na artikel 6 ·wordt een artikel 6bis 
ingevoegd; luidende: 

"Art. 6bis. z. De voorwerpen, waarin de 
waren, in dit besluit bedoeld, zijn vervat, als
mede de omhulsels dier voorwerpen, moeten, 
voor zoover zij bestemd -of geschikt zijn om 
met den inhoud aan de verbruikers te wor
den afgeleverd, aan de buitenzijde zijn voor
zien van een aanduiding, aangevend de hoe
veelheid der in het voorwerp aanwezigewaar. 

2. Deze aanduiding moet voor den koo
per duidelijk zichtbaar en gemakkelijk lees
baar zijn aangebracht op hetzelfde vlak van 
het voorwerp, waarop de ·naam der waar is 
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vermeld, en mag niet door vegen zijn uit te 
wisschen. 

Zij moet bestaan uit een der woorden "in
houd" of "netto", gevolgd door de in kilo
grammen en/of in grammen uitgedrukte hoe
veelheid der waar, en mag geen grootere hoe
veelheid aangeven dan aan waar in het voor. 
werp aanwezig is. Voorbeelden: ,,Inhoud ½ 
kg"; ,.Netto 500 gram". 

De letters en cijfers der aanduiding moeten 
een hoogte hebben van ten minste 4 mm 
(0,004 m) bij een lijndikte van ten minste 
0,5 mm (0,0005 m)." 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag na dien van zijn afkondi
ging. 

Amsterdam, 21 April 1944 . 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S. Z., VERWEY. . 

(Uitgeg. 6 Juni 1944.) 

(Stct. no. 87) 

25 April 1944. BESLUIT van de Secreta
rissen-Generaal van de Departementen 
van Landbouw en Visscherij en van Fi
nanciën, betreffende bepaalde voorzie
ningen ten aanzien van ontruimde land
bouwgronden. 

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: 

Art. 1. 1. In de gebieden, welke op last 
van de Duitsche weermacht zijn of worden 
o·ntruimd, heeft de Staat der Nederlanden bij 
uitsluiting het recht de landbouwgronden te 
exploiteeren of te doen exploiteeren en de 
daarbij behoorende gebouwen te gebruiken 
of te doen gebruiken. 

2. De directeur van het Bureau Ontrui
ming van het Rijksbureau voor de Voedsel
voorziening in Oorlogstijd stelt de gebieden 
vast ten aanzien waarvan de in het vorige lid 
bedoelde toestand geldt. 

2. Zijn of worden landbouwgronden en 
daarbij behoorende gebouwen op last van de 
Duitsche weermacht ontruimd en zijn deze 
gelegen in de gebieden, bedoeld in artikel 1, 

lid 2, dan vindt ten aanzien van die ontrui
ming het Besluit op de Bezettingschaden 

' (Besluit No. 3o/1942, zooals dit later is ge
wijzigd) overeenkomstige toepassing. Het 
Besluit op de Bezettingschaden is eveneens 
van toepassing ten aanzien van het geval, 
dat de Staat der Nederlanden het recht heeft, 
als bedoeld in artikel 1, lid r. 

3. Over alle aangelegenheden betreffen
de het in artikel 1 bedoelde recht van den 
Staat wordt beslist door den voomoemden 
directeur van het Bureau Ontruiming, die 
ook de voorwaarden regelt, waarop aan der
den de exploitatie van de landbouwgronden 
en het gebruik van de gebouwen kan worden 
overgelaten. 

4. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging in de Neder/andsche 
Staatscourant en kan worden aangehaald als: 

• • 
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,,Besluit op het gebruik van ontruimde land
bouwgronden". 

's-Gravenhage' 25 April 1944. 
Deventer 

· De S.-G..-v. h. Dep. v. L. e:i V ., 
H. M. HIRSCHFELD. 

De wnd. S.-G. v. h. Dep. van Financiën, 
M. M. ROST VAN TONNINGEN. 

(Uitgeg . 4 Mei 1944). 

( Stct. no. 144) 

26 April 1944. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken .tot wijziging van het be
sluit van 13 Juli 1943 betreffende den 
verzekeringsplicht ten aanzien van werk
zaamheden, verricht in dienst van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied. 

Op grond van§ r van de Verordening No. 
23/ rg40 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: • . 

Art. 1, ,In artikel r van het beslmt van 
dep Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken van 13 Juh 1943 
(Nederlandsche Staatscourant van 20 Octo
ber 1943, No. 204) betreffende den verzeke
ringsplicht ten aanzien van ~erkzaam~ede':, 
verricht in dienst van den R1Jkscomm1ssans 
voor het bezette Nederlandsche gebied, wor
den tusschen de woorden "e.d." en " en" in
gevoegd de woorden: ,ten aanzien van de 
werkzaamheden, verbonde!2 aan het houden 
van Duitsche scholen in Nederland". 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging met terugwerkende 
kracht tot 1 September 1940. · 

De afkondiging van dit besluit zal in de 
Nederlandsche Staatscourant plaats vinden. 

Amsterdam, 26 April 1944. 
De wnd. S.-G. v. h. Dep. van S. Z. , VERWEY. 

(Uitgeg . 26 Juli 1944.) 

(Stct. no. 91) 

1 Mei 1944. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart, No. 
57684 S., Directie van Handel en Nij
verheid, houdende een regeling van de 
heffingen, bestemd tot bestrijding van 
de aan de uitvoering der Distributiewet 
1939 en in het algemeen aan de werk
zaamheden der Rijksbureaux voor Han
del en Nijverheid verbonden kosten. 

De Sec~etaris-Generaal vaI1 het Departe
ment van Hand.el, Nijverheid en Scheep
vaart; 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/I940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied; 

Gelet op artikel r 9, eerste. lid, der Distri-
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butiewet 1939 en in overeenstemming met 
de §§ 2 en 3 der Verordening No. 3/r940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne-
derlandsche gebied; ' 

Heeft goedgevonden te bepalen: 
Art. 1, Dit besluit verstaat onder: 
Secretaris-Generaal: den Secretaris-Gene

raal van het Departement van Handel, Nij
verheid en Sche.epvaart ; 

wet: de Distributiewet 1939; 
distributiegoederen: de krachtens artikel 

4 der wet aangewezen distributiegoederen. 
2. r. 'I;er bestrijding van de kosten, ver

bonden aan de uitvoering der wet en in he 
algemeen aan de uit de huidige buitengewor 
omstandigheden voortvloeiende werkzaa 
heden der Rijksbureaux voor Handel en ' 
verheid, kunnen, voor zoover die kosteP 
krachtens andere wettelijke bepalin~ ... 
nen worden gedekt, door den Secretaris-Ge
neraal de volgende heffingen worpen vast
gesteld : 

a . jaarlijksche bijdrage van/de bij de 
Rijksbureaux ingeschreven ondernemingen; 

b. conse'ntgelden ter zake van h_et ver
leenen van vergunningen, welke in verband 
met de doelmatige distributie van distribu
tiegoederen worden vereischt; 

c. vergoedingen, een bedrag van drie gul
den niet te boven gaande, ter zake van het 
overeenkomstig een krachtens de wet gege
ven voorschrift of uit anderen hoofde door 
een Rijksbureau uitreiken van bescheiden of 
verrichten van diensten. 

2. Heffingen, als bedoeld in het vorig lid, 
geschieden ten behoeve van den Staat. 

3. De Secretaris-Generaal of een door 
dezen aangewezen instantie bepaalt, op welke 
wijze en aan welk Rijksbureau de verschul
digde bedragen moeten worden betaald. 

3. Tot waarborg voor de richtige betaling 
van de in l'lrtikel r bedoelde heffing kán het 
Rijksbureau, waaraan de betaling moet ge
schieden, van dengeen, die de heffing ver
schuldigd is, het stellen van persoonlijke of 
zakelijke zekerheid vorderen. 

4, Door den Secretaris-Generaal of door 
een door dezen aangewezen instantie kan, al 
dan niet voorwaardelijk, geheel of gedeelte
lijk ontheffing worden verleend van de ver
plichting tot betaling eener krachtens het 
bepaalde in artikel 2 vastgestelde heffing. 

. 5; De directeuren der Rijksbureaux kun
nen onder goedkeuring van den Secretaris
Generaal bepalen, dat in door hen omschre
ven gevallen bij hun bureau ingesdhreven 
ondernemingen de kósten, welke zij naar hun 
oordeel ter zake van de uitvoering eener dis
tributieregeling hebben veroorzaakt, aan hun 
bureau moeten vergoeden. 

6, r. Bij dwangbevel, medebrengende het 
recht om de goederen van dengene, die tot 
betaling verp}icht is, zonder vonnis aan te· 
tasten, kunnen de ingevolge dit besluit ver
schuldigde gelden worden ingevorderd, ' in
dien de schuldenaar, na tot betaling te zijn 
aangemaand, in gebreke blijft aan zijn be- \ 
talingsplicht te voldoen. 

2. Het.~wangbevel wordt door het Rijks-
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bureau, waaraan de betaling moet i;eschie
den, na verkregen goedkeuring van den Se
cretaris-Generaal uitgevaardigd en executoir 
verklaard door den president van de arron
dissementsrechtbank, in welker rechtsgebied 
de schuldenaar zijn woonplaats dan wel zijn 
zetel heeft. Indien het dwangbevel is uitge
vaardigd tegen een schuldenaar, die niet zijn 
woonplaats of zetel binnen Nederland heeft, 
wordt het dwangbevel executoir verklaard 
door den president van de arrondissements
rechtbank te 's-Gravenhage. 

3. Het dwangbevel wordt op kosten van 
den schuldenaar bij deurwaardersexploot be

ekend en ten uitvoer gelegd op de bij het 
·~tboek van Burgerlijke Rechtsvordering 

aanzien van vonnissen en authentieke 
(St :n voorgeschreven wijze. 

c, Binnen dertig dagen na de beteekening 
2 J.....A'"Verzet tegen het dwangbevel open door 
dagvaarding van den Staat voor de arron
dissementsrechtbank, welker president het 
dwangbevel executoir heeft verklaard. 

5. Het verzet schorst de tenuitvoerleg
ging van het dwangbeveL Deze schorsing 
kan in kort geding worden opgeheven. 

6. De rechter is vrij in de verdeeling van 
den bewijslast. 

7. 1. Dit besluit kan worden aangehaald 
als "Distributieheffingsbesluit 1944". Het 
wordt afgekondigd in de Nederlandsche 
Staatscourant en treedt _in werking met in
gang van den dag na dien zijner afkondiging, 
met dien verstande, dat bijdragen, als be
doeld in artikel 2, eerste lid, onder a, geheven 
kunnen worden met terugwerkende kracht 
tot-:r Januari 1944. 

2. Met ingang van den dag na dien van 
afkondiging van dit besluit vervallen, be

. houdens ten aanzien van de invordering van 
op dat tijdstip reeds verschuldigde bedragen, 
het Distributieheffingsbesluit 1939 alsmede 
alle daarop steunende bepalingen, met uit
zondering: 

a. van de consentgeldregelingen voor het 
Rijkskolenbureau en voor de Rijksbureaux 
voor Aardolieproducten en voor Tabak en 
Tabaksproducten; -

b . van de regelingen betreffende de hef
fing van vergoedingen voor het door een 
Rijksbureau uitreiken van bescheiden of het 
verrichten van diensten. -

3. De in het vorig lid onder a en b ge
noemde regelingen worden geacht op grond 
van artikel 2, eerste lid, van dit besluit te zijn 
vastgesteld. 

Amersfoort, 1 Mei 1944. 
De S .-G. v. h. Dep. v. H., N. en S ., 

H. M. HntSCHFELD. 
(Uitgeg. 10 Mei 1944.) 

(Stct. 110. 91) 

r Mei 1944. BESCHIKKING van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Handel, Nijverneid en Scheepvaart, 
No . . ~?ti84 S., Directie van Handel en 
Nijverheid, tot uitvoering van het Dis
tributieheffingsbesluit 1944. 

1944 
..._,:• 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheepvaart; 

Gelet op het Distributieheffingsbesluit 
1944 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied; 

Heeft goedgevonden te bepale_n: 
Art. 1. 1 . Alle bij eenig Rijksbureau inge

schreven ondernemingen zijn een jaarlijksche 
bijdrage verschuldigd naar de volgende on
derscheidingen en maatstaven : 

a. ondernemingen, welke eenigen tak van 
detailhandel uitoefenen, f 25 voor elke haar 
bij den aanvang van het kalenderjaar ter be
schikking staande inrichting, bestemd of 
mede bestemd voor de uitoefening van een 
tak van detailhandel; 

b. ondernemingen, welke goedereq anders 
dan in den kleinhandel verhandelen f 100· 

c. ondernemingen, welke een 'tak ;an 
ambacht of nijverheid uitoefenen, f 25, ver
meerderd met zoovele malen f 5 als het aan
tal der bij den aanvang van het kalender
jaar, al dan niet in loondienst, in haar bedrijf 
of bedrijven werkzame personen meer be
draagt dan tien. 

2. Een onderneming betaalt een jaarlijk
sche bijdrage voor elke der in het vorig lid 
genoemde categorieën, waartoe zij behoort. 

3. Tot welke der in het eerste lid ge
noemde categorieën een onderneming be
hoort, beslist de directie (directeur) van het 
Rijksbureau of van één der Rijksbureaux, 
waarbij zij is ingeschreven. 

2. In afwijking van het bepaalde in arti
kel 1, ef!rste lid, is een jaarlijksche bijdrage 
van f 25 verschuldigd door: , 

a. ondernemingen, als bedoeld in artikel 
1 van het Besluit steunverleening stilgelegde 
bedrijven (Besluit no. ,219/r941), waarvan 
bij den aanvang van het kalenderjaar aile be
drijven waren stilge1egd; 

b. ondernemingen, als bedoeld in artikel 
1 van het Besluit steunverleening gesloten 
bedrijven 1943 no. 1 (Nederlandsche Staats
courant van 31 Mei 1943, no. 104), voor zoo
ver zij bel'looren tot een der categorieën, om
schreven in artikel 1, eerste lid, onder b en c, 
en bij den aanvang van het kalenderjaar al 
haar bedrijven waren gesloten. 

3. 1. De ondernemingen betalen de inge-
' volge het bepaalde bij artikel! I door haar 
verschuldigde bijdragen aan het Rijksbu
reau, dat haar mededeeling doet van het be
drag der bijdrage, of aan een door dat bureau 
aangewezen instantie . 

2. De betaling moet geschieden binnen 
den termijn of de termijnen, daarvoor door 
het in het vorig lid bedoelde Rijksbureau be-
paald. · 

4. 1. Het in het vorig artikel bedoelde 
Rijksbureau is bevoegd, overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 4 van het Distributiehef
fingsbesluit 1944, on~effing te verleenen 
van de verplichting tot · betaling eener bij
drage als bedoeld in artikel I. 

2. De indiening van een verzoek om ont
heffing moet geschieden door tusschenkomst 
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van de zelfstandige organisatie voor het be
drijfsleven, bedoeld in het Besluit No. 
206/1940. 

3. De indiening van een verzoek om ent.
heffing schort de verplichting tot betaling 
niet op. 

5. 1., Deze beschikking kan worden aan
gehaald als "Eerste Uitvoeringsbeschikking 
Distributieheffingsbesluit 1944" . 

2. Zij wordt afgekondigd in de Neder
landsche Staatscourant en treedt in werking 
met ingang van den dag na dien harer af
kondiging met terugwerkende kracht tot 1 

Januari 1944. 
Amersfoort. 1 Mei 1944. 

De S.-G. v . h . Dep . v an H., N . en S ., 
H . M . H I RSCHFELD. 

(Uitgeg. zo Mei 1944). 

(Stct. no. 114) 

z Mei 1·944. BESLUIT van de Secretaris
sen-Generaal van de Departementen 
van Binnenlandsche Zaken, van Opvoe
ding, Wetenschap en Kultuurbescher
ming en de waarnemende Secretarissen
Generaal van het Departement van Fi
nanciën, B .Z. No. { B.B., betreffende de 
heffing van schoolgeld voor het gewoon, 
het voortgezet en het uitgebreid 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 : 

In afwijking in zooverre van de daaro·m
trent in de Lager-onderwijswet 1920 opge
nomen bepalingen zullen de volgende voor
schriften gelden: 

Art. 1. Ter tegemoetkoming in de kosten 
van het openbaar en het bijzonder gewoon, 
voortgezet gewoon en uitgebreid lager onder
wijs, welke voor rekening van de gemeenten 
blijven, wordt overeenkomstig dit besluit 
door de gemeenten schoolgeld geheven. 

Art. 2. Het schooljaar is gelijk aan het 
cursusjaar. 

Art. 3. 1 . Het schoolgeld is verschuldigd 
voor elken leerling, die in het schoolgeldjaar 
e e n school voor onde rwijs , als~edoeld in ar
tikel 1, bezoekt. 

2'. Het schoolgeld is verschuldigd voor: 
1) een leerling, staande onder ouderlijke 

macht, dan wel onder voogdij van zijn vader 
of zijn moeder, doór dengene, die de ouder
lijke macht of de voogdij uitoefent; 

2) een leerling, niet staande onder ouder
lijke macht, noch onder voogdij van zijn 
vader of zijn moeder, door den leerling zelf. 

3. Pleegouderlijke zorg vervult te dezen 
opzichte de plaats van de ouderlijke macht 
of de voogdij van den vader of van de moe-
der. • 

Onder pleegouderlijke zorg wordt verstaan 
de zorg voor onderhoud en opvoeding van 
het kind van anderen als ware het een eigen 
kind. 
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Art. 4. 1. Maatstaf voor het verschuldig
de schoolgeld is het totaalbedrag, dat de 
schoolgeldplichtige verschuldigd is wegens 
inkomstenbelasting over het bij den aan
vang van het schoolgeldjaar laatstver
loopen kalenderjaar of gedeelte van dat 
kalenderjaar (belastingtijdvak) en wegens 
vermogensbelasting over het bij den aanvang 
van het schoolgeldjaar loopende belasting
jaar. Indien de niet van tafel en bed geschei
den echtgenoote van den schóolgeldplichtige 
zelf in de vermogensbelasting is aangeslagen, 
wordt b ij het bepalen van den schoolgeld
maatstaf mede rekening gehouden- met de 
door den echtgenoot over het hiervóór be
doelde belastingjaar verschuldigde vermo
gens belasting. 

2 . Indien de schoolgeldplichtige op grond 
van artikel 54 van het Besluit op de Inkom
stenbelasting 1941 niet in de inkomstenbe
lasting wordt aangelsagen , 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 
en(of) nagevorderd. 

3. Was de schoolgeldplichtige in het hier
vóór bedoelde kalenderjaar niet ' belasting
plichtig voor de inkomstenbelasting, dan 
wordt het schoolgeld geheven naar den maat
staf van de inkomstenbelasting of de loon
belasting en de vermogensbelasting, welke 
vermoedelijk verschuldigd zullen zijn over 
het k!3lenderjaa r, onderscheidenlijk het . be
lastingjaar, waarin het schoolgeldjaar is aan
gevangen, of, indien de schoolgeldplichtige 
ook in dat kalenderjaar niet belastingplichtig 
was voor de inkomstenbelasting, over het 
daaropvolgende kalenderjaar, respectievelijk 
belastingjaar. 

4. Indien het schoolgeldjaar samenvalt 
met het kalenderjaar of vóór den eersten 
Augustus van het kalenderjaar aanvangt, 
treedt voor het in de vorige leden bedoelde 
laatstverloopen kalenderjaar en loopende be
lastingjaar het hieraan voorafgaande kalen
derjaar, respectievelijk belastingjaar, in de 
plaats. 

5. Is de schoolgeldplichtige een gehuwde 
vrouw, die niet duurzaam gescheiden van 
haar echtgenoot leeft, dan wordt de school
geldmaatstaf bepaald alsof de echtgenoot de 
schoolgeldplichtige is. 

6. Bij het vaststellen van het in de vorige 
leden bedoelde bedrag van den schoolgeld
maatstaf wordt de aftrek ter voorkoming 
van dubbele belasting buiten aanmerking ge-
laten. 1 . 

Art. 5. I . De burgeineester kan bepalen, 
dat overeenkomstig door hem te stellen rege
len de schoolgeldplichtigen gehouden zijn tot 
het doen van vooruitbetalingen in den loop 
van het schoolgeldjaar op rekening van de op 
te leggen aanslagen. Het v'boruit te betalen 
bedrag wordt als voorloopige aanslag vastge-
steld. · 

2. be Voorloopige aanslag wordt alleen 
met betrekking tot de invorderi"ng als een 
aanslag in den zin van dit besluit beschouwd. 

Art. 6. De door de gemeenten voor het 
K 2663 
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vaststellen van den schoolgeldmaatstaf be
noodigäe gegevens worden, op de wijze, door 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financiën te bepalen, aan den bur
gemeester op diens aanvraag door 's Rijks 
belastingdienst verstrekt. 

Art. 7. 1. Van personen, die in Neder
landsch-Indië, Suriname of Curaçao woon
den in het tijdvak van een jaar, onmiddellijk 
voorafgaande aan het tijdvak, waarover het 
schoolgeld wordt geheven, wordt het school
geld geheven naar den schoolgeldmaatstaf, 
welke vermoedelijk in aanmerking zou zijn 
genomen, indien de inkomstenbelasting en de 
vermogensbelasting ook aldaar werden ge
heven, met dien verstande, dat uitsluitend 
wordt gelet op het inkomen en eventueel het 
vermogen, naar de daar geldende regelen 
vastgesteld voor het laatstelijk aangevangen 
belastingjaar of herrekeningstijdvak, en dat 
ook overigens de schoolgeldmaatstaf wordt 
bepaald met inachtneming van den toestand 
bij den aanvang van het laatstelijk aange
vangen belastingtijdvak. 

2. Van de overige niet in Nederland wo
nende schoolgeldplichtigen wordt het maxi
mum schoolgeld geheven, tenzij zij aantoo
nen, dat en in hoeverre een lager bedrag in 
aanmerking genomen zou zijn, indien hun 
woonplaats behoorde tot het grondgebied van 
de gemeente, waar de school is gevestigd. Te 
hunnen aanzien wordt de schoolgeldmaatstaf 
echter niet lager gesteld dan f 500. 

Art. 8. 1. Bedraagt de schoolgeldmaat
staf minder dan f 15, dan is geen schoolgeld 
verschuldigd. 

2. Het schoolgeld voor het gewoon lager 
onderwijs en het voortgezet gewoon lager 
onderwijs bedraagt, voor zoover de burge
meester overeenkomstig het vierde lid niet 
anders bepaalt, per leerling en per school
geldjaar bij een schoolgeldmaatstaf van: 

f 15 of meer, doch minder dan f 20 
20 id. id. ::15 
25 id. id. 30 
30 id. id. 35 
35 id. id. 40 
40 id. id. 50 
50 id. id. 60 
60 id. id. 70 
70 id. id. 80 
80 id. id. 90 
90 id. id. 100 

100 id. id. no 
no id. id. 1:20 
120 id. id. 130 
130 id. id. 140 
140 id. id. 150 
150 id. id. 160 
160 id. id. 170 
170 id. id. 180 
180 id. id. 190 
190 id. id. 200 
:200 id. id. 220 
220 id. id. 240 
240 id. id. 260 
260 id. id. 280 
280 id. id. 300 

Aanvulling L. & S. 1944 

f 1.50; /' 
2.-; 
2.50; 
3.-; 
3.50; 
4.-; 
4.50; 
5.-; 
5.25: 
5.50; 
5.75; 
6.-; 
6.25; 
6.50; 
6.75; 
7.-; 
7.25; 
7.50; 
7.75; 
8.-; 
8.25; 
8.50; 
9.-; 
9.50; 

zo.-; 
10.50; 

1944 

300 id. id. 320 n.-; 
320 id. id. 340 11.50; 
340 id. id. 360 12.-; 
360 id. id. 380 12.50; 
380 id. id. 400 13.-; 
400 id. id. 420 13.50; 
420 id. id. 440 14.-; 
440 id. id. 460 14.50; 
460 id. id. 480 15.-; 
480 id. 15.50, 

vermeerderd met f 0.50 voor elk bedrag 
van f 20, waarmede de schoolgeldmaatstaf 
het bedrag van f 480 te boven gaat, een en 
ander tot een maximum schoolgeld van f 100. 

3. Het schoolgeld voor het uitgebreid 
lager onderwijs bedraagt, voor zoover de bur
gemeester overeenkomstig het vierde lid niet 
anders bepaalt, per leerling en per school
geldjaar bij een schoolgeldmaatstaf van: 
f 15 of meer, doch minder dan f 20 f 4.50; 

20 id. id. 25 6.-; 
25 id. id. 30 7.50; 
30 id. id. 35 9.-; 
35 id. id. 40 10.50; 
40 id. id. 50 12.-; 
50 id. id. 60 13.50; 
60 id. id. 70 15.-; 
70 id. id. 80 15.75; 
80 id. id. 90 16.50; 
90 id. id. IOO 17.25; 

100 id. id. no 18.-; 
no id. id. 120 18.75; 
120 id. id. 130 19.50; 
130 id. id. 140 :ao.25; 
140 id. id. 150 :u.-; 
150 id. id. 160 ::11.75; 
160 id. id. 170 22.50; 
170 id. id. 180 23.25; 
180 id. id. 190 24.-; 
190 id. id. :aoo 24.75; 
200 id. id. 220 25.50; 
220 id. id. ::140 ::17.-; 
240 id. id. 260 28.50; 
260 id. id. ::180 30.-; 
:180 id. id. 300 31.50; 
300 id. id. 320 33 .-; 
3:10 id. id. 340 34.50; 
340 id. id. 360 36.-; 
360 id. id. 380 37.50; 
380 id. id. 400 39.-; 
400 id. id. 4:10 40.50; 
420 id. id. 440 4::1.-; 
440 id. id. 460 43.50; 
460 id. id. 480 45.-; 
480 id. 46.50; 

vermeerderd met f 1.50 voor elk bedrag 
van f 20, waarmede de schoolgeldmaatstaf 
het bedrag van f 480 te boven gaat, een en 
ander tot een maximum schoolgeld van f 300. 

4. Door het vaststellen van een verme
nigvuldigingscijfer kan de burgemeester be
palen, dat meer of minder dan de bedragen, 
vermeld in het tweede en derde lid, verschul
digd is, met dien verstande, dat de bepaalde 
maxima niet kunnen worden overschreden 
en het minimum schoolgeldbedrag niet lager 
zal zijn dan f 1.50 voor het gewoon en het 
voortgezet gewoon lager onderwijs en f 4.50 
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voor het uitgebreid lager onderwijs. Op een 
besluit, als hier bedoeld is, zijn de bepalingen 
van de artikelen 269 tot en met a73 der Ge
meentewet van overeenkomstige toepassing. 

5. Met afwijking van het bepaalde in het 
vorige lid geldt voor het schoolgeldjaar, be
doeld in artikel u, lid 1, voor alle gemeen
ten het vermenigvuldigingscijfer 1, zoowel 
voor het gewoon en het voortgezet gewoon 
lager onderwijs als voor het uitgebreid lager 
onderwijs. 

6. Indien een cursusjaar minder dan 
twaalf maanden omvat, wordt het schoolgeld 
tot zooveel twaalfde gedeelten geheven als 
het cursusjaar volle maanden duurt. 

Art. 9. I. Bij wijziging van het bedrag 
van den schoolgeldmaatstaf wordt hetschool
geld dienovereenkomstig herzien. 

2. Het te veel betaalde schoolgeld wordt 
zoo spoedig mogelijk gerestitueerd. 

Art. 10. Het schoolgeld is verschuldigd 
over de maanden, gedurende welke de leer
ling in het schoolgeldjaar aan de school staat 
ingeschreven, de vacantiën inbegrepen. Ge
deelten van een maand worden voor een ge
heele gerekend. 

Art. ll. I. Ontheffing van schoolgeld 
wordt verleend bij het tusschentijds verlaten 
van de school over zooveel volle maanden als 
er nog in het schoolgeldjaar overblijven, ten
zij over de maand, waarin de leerling de 
school verlaat, schoolgeld voor een andere 
school verschuldigd wordt, in welk geval 
mede over deze maand ontheffing wordt ver
leend. 

2. Indien de leerling wegens ziekte de 
school gedurende langer dan drie maanden 
achtereen niet heeft kunnen bezoeken, wordt 
ontheffing van schoolgeld verleend over zoo
veel volle maanden als de school niet is be
zocht. 

Art. 12. De aanvragen om ontheffing, be
doeld in artikel n, eerste lid, moeten worden 
ingediend binnen twee maanden, die, be
doeld in het tweede lid, binnen vier maan
den, nadat de leerling het schoolbezoek heeft 
gestaakt. 

Art. 13. z. Het hoofd van de school zendt 
veertien dagen na den aanvang van het 
schoolgeldjaar aan den burgemeester een lijst 
van de schoolgaande leerlingen, tevens ver
meldende de namen van de ouders of ver
zorgers en hun adressen. 

2. Van de toelating van nieuwe leerlingen 
of het vertrek van leerlingen in den loop van 
het schoolgeldjaar wordt onmiddellijk aan 
den burgemeester mededeeling gedaan. 

Art. 14. 1. Zoo spoedig mogelijk na onj:
vangst van de in artikel 13 bedoelde opgaven 
maakt de burgemeester één of meer lijsten 
van aanslagen volgens de schoolgeldregeling 
op, welke ter invordering worden toegezon
den aan de gemeente-ontvanger. 

a. Tenzij de burgemeester het tegendeel 
bepaalt, wordt het schoolgeld door middel 
van een aanslagbiljet inr,evorderd. Op ee:1 
besluit, als hier bedoeld, zijn de bepalingen 
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van de artikelen 269 tot en met 273 der Ge
meentewet niet van toepassing. 

Art. 15. x. Indien ter zake van het school
geld een aanslagbiljet wordt uitgereikt is het 
schoolgeld verschuldigd in zoovele gelijke 
termijnen als er na de maand, vermeld in de 
dagteekening van het uit te reiken aanslag
biljet, nog maanden van het schoolgeldjaar 
overblijven. Op den laatsten dag van elk dier 
maanden vervalt een termijn. 

2 . Vermeldt de dagteekening van het 
aanslagbiljet een latere maand dan de zeven
de van het schoolgeldjaar, dan is de aanslag 
invorderbaar in vijf gelijke termijnen, waar
van de eerste vervalt op den laatsten dag 
van de maand, volgende op die, welke in de 
dagteekening van het aanslagbiljet is ver
meld, de tweede een maand later, en zoo ver
volgens. 

Art. 16. Het schoolgeld is dadelijk invor
derbaar, wanneer de aangeslagene in staat 
van faillissement is verklaard of op zijn roe
rende of onroerende goederen executoriaal 
beslag is gelegd. 

Art. 17. Op de invordering van het school
geld zijn voorts de artikelen 291 tot en met 
295 der Gemeentewet van toepassing. 

Art. 18. Op de bezwaren tegen en op de 
verzoeken om geheele of gedeeltelijke ont
heffing van den opgelegden aanslag is artikel 
299 der Gemeentewet van toepassing. 

Art. 19. Indien een aanslag tot een te laag 
bedrag is opgelegd, wordt het te weinig ge
heven bedrag nagevorderd, zoolang niet drie 
jaren zijr verstreken sedert het einde van het 
schoolgeld jaar. 

Art. 20. 1. Onjuist vastgestelde aanslage:? 
kunnen binnen vijf jaar na afloop van het 
schoolgeldjaar ambtshalve worden verlaagd, 

2. In gevallen van bijzondere hardheid 
kan geheele of gedeeltelijke ontheffing van 
den opgelegden schoolgeidaanslag worden 
verleend. De burgemeester is bevoegd voor 
bepaalde gevallen te gemoet te komen aan 
onbillijkheden van overwegenden aard, welke 
zich bij de toepassing van dit besluit moch-
ten voordoen. ) 

Art. 21. x. Dit besluit vindt voor het 
eerst toepassing op het na 30 Juni 1943 aan
gevangen schoolgeldjaar. 

a. De met dit besluit strijdige gemeente
lijke verordeningen blijven nog slechts van 
kracht met betrekking tot vóór dien ingetre
den schoolgeldjaren, met dien verstande, dat 
over het schoolgeldjaar, onmiddellijk voor
afgaande aan het schoolgeldjaar, in lid 1 be
doeld, geen schoolgeld zal worden geheven. 

3. Indien over het in het vorige lid be
doelde schoolgeldjaar schoolgeld is geheven 
wordt dit in mindering gebracht op het 
schoolgeld, verschuldigd over het in het eer
ste lid bedoeld schoolgeldjaar, of, indien en 
voor zoover- dit niet mogelijk is, terugbetaald. 

Art. 22. De Secretaris-Generaal van het 
Departement van Binnenlandsche Zaken is 
bevoegd voorschriften, noodig ter uitvoering 
van dit besluit, uit te vaardigen. 

Art. 23. 1 . Dit besluit treedt in werking: 
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met ingang van den dag, volgende op dien 
zijner afkondiging. 

2. Het wordt aangehaald als "Besluit 
schoolgeld lager onderwijs 1944". 

Apeldoorn, 2 Mei 1944. 
S.-G, v. h. Dep. v. B . Z., K. J. FREDERIKS. 
S.-G. v.h. Dep. v. 0., W. en K., J. VAN DAM. 

Deventer, 15 Mei 1944. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. Financiën, 

M. M. ROST VAN TONNINGEN. 

(Uitgeg. r4 Juni r944.) 

(Stct. no. 98) 

5 Mei 1944. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van Op
voeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming, No. 86 O.W.K., tot wijziging 
en aanvulling van eenige bepalingen der 
Lager-onderwijswet 1920. 

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 I. 
In het eerste lid van artikel 55bis der Lager

onderwijswet 1920 worden tusschen den eer
sten en den tweeden volzin de volgende vol
zinnen ingevoegd : 

"Indien met betrekking tot één of meer der 
openbare scholen voor gewoon, voortgezet 
gewoon of uitgebreid lager onderwijs eener 
gemeente de beslissing is genomen, bedoeld 
in artikel 55quater, bepaalt de burgemeester 
met uitschakeling van deze school of scholen, 
doch overigens met inachtneming van het 
bepaalde in den eersten volzin van dit lid, 
het bedrag, dat per leerling in het jaar, waar
voor de begrooting geldt, zal worden beschik
baar gesteld. In het geval, dat de beslissing 
ten aanzien van alle scholen is genomen, 
blijft een vaststelling, als vorenbedoeld, 
achterwege.". 

Het derde lid van dit artikel wordt ge
lezen: 

"3. Binnen dertig vrije dagen, te rekenen 
van den dag, waarop van het besluit van den 
burgemeester, bedoeld in het eerste en het 
tweede lid, afschrift is toegezonden of dit 
besluit wordt geacht te zijn genomen, kan het 
bestuur van elke in de gemeente gevestigde 
bijzondere lagere school, alsmede de hoofd
inspecteur, bij den Commissaris der provincie 
van dit besluit vernietiging vragen of ver
hooging van het vastgestelde bedrag per 
leerling. De Commissaris stelt aldus, den 
Onderwijsraad gehoord, het bedrag per leer
ling van de soort van openbare scholen, waar
op het beroep ~trekking heeft, vast. Bij de 
beslissing in laatstbedoeld geval wordt als 
maatstaf genomen het bedrag per leerling, 
hetwelk voldoende moet worden geacht voor 
de redelijke behoeften van een normale school 
in die gemeente. " . 

Artikel II. 
In den aanhef van het eerste lid van artikel 

sster der Lager-onderwijswet 1920 wordt tus-
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schen "dier gemeente" en "voorloopig" in
gevoegd: 

, waarvoor niet de beslissing is genomen, 
bedoeld in artikel 55quater,. 

In den eersten volzin van het vierde lid 
van dit artikel wordt in plaats van "de 
tweede volzin" gelezen "de vierde volzin". 

Artikel 111. 
De eerste volzin van het eerste lid van 

artikel 55quater der Lager-onderwijswet 1920 
wordt gelezen: 

I. Indien voor een openbare lagere school 
in een gemeente ten gevolge van haar gering 
aantal leerlingen of van andere bijzondere 
omstandigheden het bedrag der in het eerste 
lid van artikel 55bis bedoelde kosten per 
leerling aanzienlijk afwijkt van het bedrag, 
dat voor een in normale omstandigheden 
verkeerende school in die gemeente redelijk 
is te achten, kan het hoofd van het Departe
ment, den Onderwijsraad gehoord, op een 
vóór 1 Mei van het jaar, voorafgaande aan 
dat, waarvoor de in dat lid bedoelde begroo
ting moet gelden, door den burgemeester in
gediend verzoek bepalen, dat het bedrag 
wordt vastgesteld volgens den tweeden vol
zin van het eerste lid van artikel 55bis, dan 
wel in het geval, bedoeld in den derden vol
zin van dat lid, dat het bepaalde in artikel 
55bis buiten toepassing blijft . 

In den eersten volzin van het tweede lid 
van dit artikel wordt in plaats van "1 April" 
gelezen "1 Juli". 

/ 

Artikel IV. 
In d~n laatsten volzin van het vijfde lid 

van artikel 101 der Lager-onderwijswet 1920 
wordt in plaats van "tweeden volzin" gele
zen "vierden volzi11", 

Na het vijfde lid van dit artikel wordt een 
lid bijgevoegd, luidende : 

5bis. Indien met betrekking tot alle open
bare scholen voor gewoon, voortgezet gewoon 
of uitgebreid lager onderwijs eener gemeente 
de beslissing is genomen, bedoeld in artikel 
55quater, bepaalt de burgemeester tegelijk 
met _ het vaststellen van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven het bedrag, dat per 
leerling voor de bijzondere scholen, onder
scheidenlijk voor gewoon, voortgezet gewoon 
of van uitgebreid lager onderwijs, in het jaar, 
waarvoor de begrooting geldt, als vergoe
ding wordt beschikbaar gesteld ter bestrij
ding van de kosten, bedoeld in het eerste lid 
van artikel 55bis. Op dit besluit is het be
paalde in den slotzin van het vorig lid van 
overeenkomstige toepassing. 

Artikel V. 
Het eerste lid van artikel 104 der Lager

onderwijswet 1920 wordt gelezen: 
1. Wanneer een school, als bedoeld in ar

tikel 97, bezocht wordt door kinderen, die 
niet wonen in de gemeente, waar die school 
is gevestigd, heeft deze gemeente aanspraak 
op een uitkeering van de gemeenten, waarin 
die kinderen woonac!itig zijn, in de kosten, 
bedoeld in artikel 101, alsmede in de kosten 
wegens aan vakonderwijzers uitgekeerde be
looningen. 
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Artikel VI. 
Dit besluit treedt, voor zooveel de artike

len I tot en met IV betreft, in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

Artikel V wordt geacht in werking te 
treden op 1 Januari 1944. 

Voor het jaar 1945 wordt in artikel III in 
plaats van "1 Mei" gelezen "1 Juni" en in 
plaats van "1 Juli" ,,1 Augustus". 

Apeldoorn, 5 Mei 1944. 

S.-G. v. h. Dep. v. 0., W. en K., J. VAN DAM. 

(Uitgeg. 12 Mei 1944.) 

(Stct. no. 107) 

r6 Mei I944· BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming, No. 89 O.W.K., tot wijziging 
van het bepaalde onder H en onder K 
XII in het K . B. van 2 Februari I864 
(Staatsblad No. 8) . 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming; 

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

en 3 van de Verordening No. 3/I940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied; 

Heeft goedgevonden: 
A. Met ingang van I Januari 1945: 

I. het bepaalde onder H in het K. B. van 
2 Februari 1864 (Staatsblad No. 8), zooals 
dit laatstelijk is gewijzigd, te wijzigen als 
volgt: 

De vereischten zijn: 

1. Kennis van: 
de theorie van het boekhouden; 
de techniek van het boekhouden; 
de bijzondere eischen, die in bepaalde ge

vallen aan de boekhouding worden gesteld; 
het verband tusschen eenerzijds het boek

houden en anderzijds de bedrijfshuishoud
kunde en het recht; 

de onderwerpen uit de bedrijfshuishoud
kunde, die voor het verkrijgen van inzicht in 
de boekhoudkundige problemen van dit exa
men onmisbaar zijn. 

Kennis van: 
berekeningen, verband houdende met de 

kredietverleening; 
berekeningen, betrekking hebbende op den 

goederenhandel en de assurantie van goe
deren; 

berekeningen, verband houdende met het 
betalingsverkeer; 

berekeningen, betrekking hebbende op den 
fondsenhandel; 

berekeningen in verband met afschrijvin
gen op duurzame productiemiddelen. 

Kennis van: 
de organisatie van den handel in het alge

meen en van de instellingen ter bevordering 
van den handel; 
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de organisatie van den goederenhandel, het 
transportbedrijf en het assurantiewezen; 

de organisatie en de techniek van de kre
dietverleening en van den effectenhandel; 

de betaalmiddelen en de betalingsmetho
den in het binnenlandsch en het internatio
naal handelsverkeer; 

economische statistieken, in het bijzonder 
die betreffende de voortbrenging, de goede
renbeweging en de consumptie. 

Kennis van: 
de voornaamste privaatrechtelijke bepa

lingen, de belangrijkste bepalingen der be
lastingwetten en sociale wetten, een en ander 
voor zoover van belang voor het bedrijf. 

2. Kennis van: 
de geschiedenis van de bedrijfshuishoud

kunde; de opvattingen omtrent haar taak, 
object, methode; bedrijfshuishoudkundige 
begrippen en wetten; 

de bedrijfshuishouding, in het bijzonder de 
onderneming, haar bouw, doel, levensproces, 
organen, eenig inzicht in de geschiedenis en 
de structuur van enkele der belangrijkste 
ondernemingen; 

de vraagstukken van de externe en interne 
organisatiën, van waarde en prijs en van de 
financiering der bedrijfshuishoudingen; 

de verantwoording van het beheer; de ba
lans en de balanstheorieën. 

Kennis van: 
hoofdzaken uit de economische weten

schapsleer (karakter, object, beschouwings
wijze, methoden der economie) en de hoofd
lijnen van de geschiedenis der economische 
theorieën; 

de innerlijke orde van het economische 
leven en haar oorzaken; de economische wet
ten· 

ie theorieën en de geschiedenis van de 
maatschappelijk-economische organisatie
vormen; 

de actieve factoren in het economisch le
ven, hun functie en organisatie; 

de theorieën omtrent waarde en prijs; 
de theorieën omtrent de inkomensverdee

ling; 
de geldstelsels, de geld- en krediettheo

rieën, de geldpolitiek, de organisatie van het 
geldwezen en de hoofdzaken uit de geschie
denis van het geldwezen, in het bijzonder 
van Nederland; 

de crisis- en conjunctuurtheorieën; con
junctuurbeheersching; 

de grondslagen en de middelen van de eco
nomische en de sociale politiek; de wettelijke 
maatregelen van dezen aard, in het bijzon
der van Nederland. 

Kennis van : 
het privaatrecht: ,,Wet, houdende alge

meene bepalingen der wetgeving van het 
Koninkrijk", het Burgerlijk Wetboek, het 
Wetboek van Koophandel, de Faillissements
wet, de hoofdtrekken van het burgerlijk pro
cesrecht, bijzondere wetten, voor het bedrijf 
van beteekenis. 
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Kennis van: 
de hoofdtrekken van het publiekrecht, 

voor zoover van beteekenis voor het juiste 
begrip van de kennis van het privaatrecht; 

eenige kennis van de historische ontwik
keling van het recht; 

II. het bepaalde onder K XII in voor
noemd besluit te wijzigen als volgt : 

XII a. voor de Handelswetenschappen, , 
akte A, dezelfde als in programma H, on
der x. 

XII b. voor de Handelswetenschappen, 
akte B, dezelfde als in programma H, on
der 2. 

B. Te bepalen, dat in 1945 en 1946 ge
legenheid zal worden gegeven tot het afleg
gen van het examen voor de akte Boekhou
den (K XII) volgens het programma, zooals 
het luidt vóór 1 Januari 1945. 

Apeldoorn, 16 Mei 1944. 
S.-G. v.h. Dep. v. 0., W. en K., J. VAN DAM. 

(Uitgeg. 5 Juni z944.) 

(Stct. no. 107) 

16 Mei 1944. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming, No. go O.W.K., tot wijziging 
van het bepaalde onder Fa en K VII in 
het K . B. van 2 Februari 1864 (Staats
blad No. 8). 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming; 

Op grond van§ 1 van de Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de§§ 2 

en 3 van de Verordening No. 3/,940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied; 

Heeft goedgevonden: 
A. Met ingang van 1 Januari 1945 : 
I. het bepaalde onder Fa, zooals het on

middellijk na het bepaalde onder E is vast
gesteld in het K. B. van 2 Februari 1864 
(Staatsblad No. 8), zooals dit laatstelijk is 
gewijzigd, te wijzigen als volgt: 

De vereischten zijn: 
a; x. Grondige kennis van de verschillen

de onderdeelen van de spraakkunst (in den 
ruimsten zin) van de hedendaagsche taal; 

vaardigheid in het stellen, blijkende uithet 
maken van een opstel, al of niet naar aan
leiding van een aan de candidaten voor te 
leggen stuk proza of poëzie; 

vaardigheid in het lezen, blijkende uit het 
voorlezen met een goede uitspraak en een 
juiste intonatie van een stuk modem Neder
landsch proza of poëzie en uit een verklaring 
van een tekst, te kiezen uit alle perioden der 
Nederlandsche taal; 

een overzicht van de Nederlandsche letter
kunde aan de hand van gelezen werken; 

het maken van een opgave van literairen 
aard ter toetsing van inzicht en smaak; 

kennis van prosodie. 
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a. 2. Kennis van het Gotisch, blijkende 
uit de vertaling en verklaring van een bestu
deerden tekst. In verband daarmede eenige 
kennis van de historische grammatica, in het 
bijzonder van het Nederlandsch; 

kennis van het Middelnederlandsch, het 
16de- en 17de-eeuwsch; 

kennis van de hoofdzaken van de geschie
denis der Nederlandsche taal; 

inzicht in de algemeene taalkunde ( eenige 
kennis van het Latijn is verondersteld); 

het maken van een opstel over een onder
werp uit de geschiedenis der Nederlandsche 
letterkunde, te kiezen uit een aantal opgaven; 

belezenheid in de voornaamste dichters en 
prozaschrijvers, te verantwoorden op grond 
van een door den candidaat over te leggen 
literatuurlijst; 

dieper gaande kennis van een drietal on
derwerpen uit verschillende tijdvakken der 
Nederlandsche letterkunde; 

Il. het bepaalde onder K VII in voor
noemd besluit te wijzigen als volgt: 

VII a. voor de Nederlandsche taal en let
terkunde, akte A, dezelfde als in programma 
F ; onder a 1; 

VII b. voor de Nederlandsche taal en let
terkunde, akte B, dezelfde als in programma 
F, onder a 2. 

B. Te bepalen, dat i1;1 1945 en 1946 ge
legenheid zal worden gegeven tot het afleg
gen van examen voor de akte Nederlandsche 
taal en letterkunde (K VII) volgens het pro
gramma, zooals het luidt vóór 1 Januari 1945. 

Apeldoorn, 16 Mei 1944. 
S.-G. v.h. Dep. v. 0., W . en K., J. VAN DAM. 

(Uitgeg. 5 Juni z944.) 

(Stct. no. 107) 

2 2 Mei 1944. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, B.Z. 
No. 4, A.Z., betreffende wijziging van 
het Algemeen Rijksambtenarenregle
ment (Staatsblad 1931, No. 248), laat
stelijk gewijzigd bij beschikking van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken van 19 
Augustus 1943, B.Z. No. 4 A.Z. 

Op grond van artikel 2 der Verordening 
No. 23/,940 betreffende de bevoegdheden 
van de Secretarissen-Generaal van de Ne
derlandsche Departementen van Algemeen 
Bestuur en in overeenstemming met de §§ .a 
en 3 der Verordening No. 3/,940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied bepaal ik als volgt: 

Art. 1. Aan het vierde lid van artikel 35 
van het Algemeen Rijksambtenarenreglement 
wordt een nieuwe volzin toegevoegd, luiden
de: 

Indien de ziekte of het ongeval, bedoeld in 
den vorigen volzin, ook na het ontslag vàn 
den ambtenaar nog gedeeltelijke of geheele 
ongeschiktheid tot werken ten gevolge heeft, 
ontvangt hij, wanneer hij te dier zake geen 
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aanspraak heeft op een uitkeering krachtens 
een wettelijke ziekte- of ongevallenverzeke
ring of op een pensioen krachtens de Pen
sioenwet 1922 (Stbl. No. 240), gedurende den 
tijd van zijn gedeeltelijke of geheele onge
schiktheid tot werken een uitkeering tot zoo
danig bedrag als hem krachtens de Onge
vallenwet 1921 zou toekomen, indien hij 
daaraan recht op uitkeering kon ontleenen. 

Art. ll. Aan artikel 35 van het Algemeen 
Rijksambtenarenreglement wordt een nieuw 
lid toegevoegd, luidende: 

6. Indien de ambtenaar t en gevolge van 
de ziekte of het ongeval, bedoeld in het vier
de lid, overlijdt, ontvangen zijn nagelaten be
trekkingen, wanneer zij te dier zake geen 
aanspraak op een uitkeering krachtens een 
der Ongevallenwetten of op een pensioen 
krachtens de Pensioenwet 1922 (Staatsblad 
No. 240) hebben, een uitkeering tot zoodanig 
bedrag en tot zoodanig tijdstip als hun krach
tens de Ongevallenwet 1921 zou toekomen, 
indien zij daaraan recht op uitkeering kon
den ontleenen. 

Art. III. Deze beschikking wordt in de 
Nederlandsche Staatscourant geplaatst. Zij 
wordt geacht in werking te zijn getreden met 
ingang van I December 1943. 

Apeldoorn, 22 Mei 1944. 
S.-G. v. h. Dep. v . B. Z., K. J . FREDERIKS. 

(Uitgeg. 5 Juni z944.) 

tet. no. 107) 

22 Mei 1944. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, B. Z. 
No. 6 A.Z., betreffende wijziging van 
A.Z., betreffende wijziging van het Ar
beidsovereenkomstenbeslui t (Staatsblad 
1931, No. 354), laatstelijk gewijzigd bij 
beschikking van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Binnen
landsche Zaken van 19 Augustus 1943. 
B.Z. No. 4 A.Z. 

Op grond van artikel 2 der Verordening 
No. 23/1940 betreffende de bevoegdheden 
van de Secretarissen-Generaal van de Ne
derlandsche Departementen van Algemeen 
Bestuur en in overeenstemming met de §§ 2 

en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied bepaal ik als volgt: 

Art. I. Aan het eerste lid van artikel 33 
van het Arbeidsovereenkomstenbesluit wordt 
een nieuwe volzin toegevoegd, luidende: 

Indien de arbeider na afloop van de in den 
eersten volzin bedoelde 26 weken, dan wel 
na zijn ontslag, na afloop van dien termijn, 
ter zake van de ziekte of het ongeval gedeel
telijk of geheel ongeschikt is tot werken, ont
vangt hij, wanneer hij te dier zake geen aan
spraak op een uitkeering krachtens een wet
telijke ziekte-of ongevallenverzekering heeft, 
gedurende den tijd van zijn gedeeltelijke of 
geheele ongeschiktheid tot werken een uit
keering tot zoodanig bedrag als hem krach-
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tens de- Ongevallenwet 19:u zou toekomen, 
indien hij daaraan recht op uitkeering kon 
ontleenen. 

Art. II. Aan artikel 33 van het Arbeids
overeenkomstenbesluit wordt een nieuw lid 
toegevoegd, luidende: 

3. Indien de arbeider ten gevolge van de 
ziekte of het ongeval, beqoeld in het eerste 
lid, overlijdt, ontvangen zijn nagelaten be
trekkingen, wanneer zij te dier zake geen 
aanspraak op een uitkeering krachtens een 
wettelijke ongevallenverzekering hebben, een 
uitkeering tot zoodanig bedrag en tot zoo
danig tijdstip als hun krachtens de Ongeval
lenwet 1921 zou toekomen, indien zij daaraan 
recht op uitkeering konden ontleenen. 

Art. III. Deze beschikking wordt in de 
Nederlandsche Staatscourant geplaatst. Zij 
wordt geacht in werking te zijn getreden met 
ingang van 1 December 1943. 

Apeldoorn, 2::i Mei 1944. 

S.-G. v. h. Dep. v. B. Z., K . J . FRED ERIKS. 

(Uitgeg. 5 Juni z944.) 

(Stct. no. 107) 

24 Mei 1944. BESLUIT van de Secreta
rissen-Generaal van de Departementen 
va;,. Justitie en van Binnenlandsche Za
ken, houdende wijziging van het "In
kwartieringsbesluit Politie". 

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

Art. 1. Het "Inkwartieringsbesluit P oli
tie" wordt als volgt gewijzigd: 

In het tweede lid van artikel 1 worden de 
woorden "van den Staatspolitiegezagsdra
ger" vervangen door "van den Directeur-Ge
neraal van Politje, van den Gewestelijken 
Politiepresident voor zoover de gemeenten 
van zijn gewest betreft, van den Politie
president". 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

Apeldoorn, 24 Mei 1944. 
De S.-G. v . h. Dep. v. Justitie , SCHRIEKE. 

De S.-G. v . h. Dep. v. B. Z., FREDERIKS. 

(Uitgeg . 5 Juni z944). 

(Stct. no. 124) 

26 Mei 1944. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken, No. 595 G /doss. 1 Afd. 
Volksgezondheid, betreffende de terug
betaling van het vergunnings- en ver
lofsrecht, bedoeld in de artikelen 23 en 
46 van de Drankwet (Staatsblad 1931, 
No. 476) . 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ ::i 
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en 3 der Verordening No. 3/x940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. I. De bepalingen van het besluit van 
31 October 1942 (Nederlandsche Staatscou
rant van 8 December 1942, No. a39) betref
fende de terugbetaling van het vergunnings
en verlofsrecht, bedoeld in de artikelen 23 en 
46 van de Drankwet (Staatsblad 1931, No. 
4 76), zijn van overeenkomstige toepassing 
ten aanzien van het vergunnings- of verlofs
recht, betaald voor het op 1 Mei 1944 aange
vangen jaar. 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

Amsterdam, 26 Mei 1944. 

Wnd. S .-G. v. h. Dep. v. S . Z., VERWEY. 

(Uitgeg. 28 Juni z944.) 

(Stct. no. 147) 

26 Mei 1944. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat tot afwijking van artikel 13 
der Waterstaatswet 1900. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 

en 3 der Verordening No. 3/x940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. I. In de gevallen, waarin in verband 
met de buitengewone omstandigheden eenige 
regeling noodig is, als bedoeld in artikel 13 
der Waterstaatswet 1900, kan krachtens tel
kens door den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Waterstaat te verle_enen 
ontheffing voorschrift van dat artikel, dat de 
belanghebbenden in de gelegenheid moeten 
worden gesteld vooraf van het voorstel ken
nis te nemen en hun bezwaren daartegen in 
te dienen, achterwege blijven. 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging en geldt voor den 
duur van den oorlog. 

Utrecht, 26 Juli 1944. 
S .-G. v . h . Dep. v. Wat., W. v. D. VEGTE. 

(Uitgeg. 3z Juli z944.) 

(Stct. no. lló) 
30 Mei 1944. BESLUIT van den Secreta

ris-Generaal van het Departement van 
Opvoe'ding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming, tot vaststelling van een 
Reglement en programma voor de eind
examens der handelsscholen met vier
jarigen cursus. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming; 

Op grond van § 1 van de Verordening 
No. 23/1940 en in overeenstemming met de 
§§ 2 en 3 van de Verordening No. 3/1940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied; 
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Gelet op artikel 57, onder c, der Middel
baar-onderwijswet; 

Heeft goedgevonden: 
met ingang van 1 April 1944 vast te stel

len het navolgend reglement en programma 
voor de eindexamens der handelsscholen met 
vierjarigen cursus. 

Apeldoorn, 30 Mei 1944. 
S .-G. v . h. Dep. v. 0., W. en K., J. VAN DAM. 

REO;LEMENT voor de eindexamens dec 
handelsdagscholen met vierjarigen cur
sus, te nemen krachtens artikel 57c der 
Middelbaar-onderwijswet. 

Art. 1. Het eindexamen der handelsdag
scholen met vierjarigen cursus omvat de vol
gende vakken : 

1. a . de Nederlandsche taal en letterkun-
de; 

b. 
c. 
d. 
e. 

f. 
keer; 

g. 
h. 

ting; 

de Fransche taal en letterkunde; 
de Engelsche taal en letterkunde; 
de Hoogduitsche taal en letterkunde; 
de handelswetenschappen. t.w.: 
1. de bedrijfshuishoudkunde en het 

boekhouden ; 
2. de organisatie en techniek van den 

handel en het handelsrekenen; 
het recht van het maatschappelijk ver

de aardrijkskunde; 
de geschiedennis en de staatsinrich-

i. de staathuishoudkunde; 
Il. desgewenscht andere vakken, met 

goedkeuring van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming hieraan toe te 
voegen. 

2. Het schriftelijk examen omvat : 
a . de Nederlandsche taal; 
b. de Fransche taal; 
c . de Engelsche taal; 
d. de Hoogduitsche taal; 
e. de handelswetenschappen. 
S. Een mondeling examen wordt afgeno

men in de Nederlandsche taal en letterkunde, 
de Fransche taal en letterkunde, de Engel
sche taal en letterkunde, de Hoogduitsche 
taal en letterkunde, de handelswetenschap
pen, het recht van het maatschappelijk ver
keer, de aardrijkskunde, de geschiedenis en 
de staatsinrichting en de staathuishoudkun
de. 

Van een mondeling examen in de in ar
tikel 1, onder 1 en 2, genoemde onderdeelen 
der handelswetenschappe n is vrijgesteld hij, 
die in zulk een onderdeel voor het schrifte
lijk werk gemiddeld niet minder dan 7 heeft 
verkregen. 

4. Het schriftelijk gedeelte van het exa
men wordt gehouden in de eerste helft van 
Juni, of zooveel vroeger als noodig is om te 
verzekeren, dat het mondeling examen tijdig 
kan afloopen, op de dagen, door den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescher
ming jaarlijks vast te stellen. 

5. Het eindexamen wordt afgenomen door 
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den directeur der school en de leeraren der 
hoogste klasse in de vakken, waarover het 
examen loopt, onder toezicht van gecom
mitteerden. 

Gecommitteerden worden benoemd door 
het schoolbestuur, onder goedkeuring van 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming. Bij voorkeur worden per
sonen gekozen, werkzaam in het bedrijfs
leven, in het bijzonder in het middenstands
bedrijf, en woonachtig ter plaatse, waar de 
school gevestigd is of inde omgeving daarvan. 

Van de gecommitteerden is de in het be
noemingsbesluit eerstvermelde de voorzitter. 
Zij benoemen uit hun midden een secretaris. 

De Kamer van Koophandel en Fabrieken, 
binnen welker ressort de school is gevestigd, 
wordt door het bestuur uitgenoodigd zich bij 
de examens te doen vertegenwoordigen. 

De directeur is ambtshalve voorzitter der 
commissie; één der leeraren wordt door haar 
tot secretaris benoemd. 

Bij ontstentenis van den directeur treedt 
de waarnemende directeur als voorzitter op. 

De gecommitteerden hebben de bevoegd
heid kennis te nemen van de proefwerken 
van het laatste schooljaar en van de beoor
deeling er van. 

Ten minste twee proefwerken voor de vak
ken wiskunde, scheikunde en warenkennis en 
natuurkunde worden tijdens het examen ter 
inzage van de gecommitteerden gelegd. De 
directeur is verplicht deze proefwerken onder 
de aandacht van de gecommitteerden te 
brengen. 

6. De directeur zendt elk schooljaar vóór 
15 Januari een naamlijst der leerlingen, die 
aan het examen wenschen deel te nemen, aan 
den inspecteur, met het toezicht op de school 
belast. 

7. Het schriftelijk examen wordt elk jaar 
door den Secretaris-Generaal van het De
partement van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming op voordracht van de 
inspecteurs van het middelbaar onderwijs 
zoodanig geregeld, dat aan alle candidaten 
op denzelfden dag dezelfde opgaven worden 
voorgelegd. Deze opgaven worden vastge
steld in een daarvoor bestemde bijeenkomst 
van de inspecteurs. 

De dagen, waarop het schriftelijk examen 
plaats heeft, en de duur van dit examen 
voor elk vak worden door de inspecteurs 
medegedeeld aan de directeuren der handels
dagscholen met vierjarigen cursus en door 
dezen aan de commissiën van toezicht op het 
middelbaar onderwijs en aan hen, die aan het 
examen wenschen deel te nemen. 

De opgaven worden, met de vereischte 
zorg voor geheimhouding, op Rijkskosten ge
drukt. 

De inspecteurs zenden aan de directeuren 
in verzegelde pakketten de noodige exem
plaren der in den vorigen volzin vermelde 
gedrukte opgaven. Op de pakketten worden 
aangegeven het vak, tot hetwelk de opgaven 
behooren, de dag, waarop zij moeten worden 
gebruikt, en de tijd, die voor het werk be-
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schikbaar is gesteld. De verzending geschiedt 
van Rijkswege. 

8. Het toezicht bij het schriftelijk exa
men is opgedragen aan directeur en leeraren 
der school, met dien verstande, dat de direc
teur voor den geregelden gang van zaken 
verantwoo$delijk is en dat steeds in elk lo
kaal, waar dit werk gemaakt wordt, of ten 
minste twee leeraren è,f de directeur en ten 
minste één leeraar tegenwoordig zijn. 

Al het werk der candidaten moet gemaakt 
worden op papier, gewaarmerkt en verstrekt 
door den directeur. De candidaat plaatst aan 
den linkerbovenkant van het papier zijn 
nummer, aan den rechterbovenkant zijn 
naam. 

De pakketten worden in tegenwoordigheid 
der candidaten geopend bij den aanvang van 
het schriftelijk werk voor elk vak. Indien 
niet alle candidaten bij het schriftelijk exa
men in één lokaal geplaatst kunnen worden, 
geschiedt de openning in één der voor het 
maken van het schriftelijk werk bestemde 
lokalen. 

Nadat de pakketten geopend en onmiddel
lijk daarna de opgaven aan de candidaten 
rondgedeeld zijn, mogen omtrent de opgaven 
geen mededeelingen of inlichtingen van wel
ken aard of door wien ook, aan de candida
ten worden verstrekt. 

Pauzeeringen worden aan de candidaten 
niet toegestaan. 

Het gebruik van boeken is verboden, met 
uitzondering van die, welke alleen rentetafels 
bevatten en door den direcetur of een door 
hem aangewezen leeraar vóór den aanvang 
van het examen zijn onderzocht. 

Op deze bepalingen, zoomede op die, ver
vat in artikel 13, maakt de directeur bij den 
aanvang van de eerste zitting voor het schrif
telijk examen, en wel vóór de opening van 
het pakket, de candidaten uitdrukkelijk op
merkzaam. Van elk schriftelijk examen wordt 
door hen, die daarbij toezicht hebben gehou
den, een proces-verbaal opgemaakt. 

Aan de directeuren worden de daarvoor 
noodige gedrukte formulieren vanwege den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming toegezonden. 

9. Indien een candidaat om een geldige 
reden, ter beoordeeling van den voorzitter 
der commissie, verhinderd is aan het examen 
deel te nemen, is de directeur bevoegd onder 
goedkeuring van den inspecteur en gecom
mitteerden voor dezen leerling een afzon
derlijke regeling te treffen. 

10. Het door de candidaten gemaakte 
examen wordt met een exemplaar der ge
drukte opgave en het proces-verbaal van het 
examen, na sluiting der zitting, door den 
voorzitter der commissie met bekwamen 
spoed ter hand gesteld aan den leeraar van 
de school in de hoogste klasse, belast met het 
onderwijs in het vak, waarover het examen 
loopt, en die als examinator in dat vak zal 
optreden. 

Deze ziet het werk zoo spoedig mogelijk 
na, wijst de gemaakte fouten aan en zendt 
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het, met zijn beoordeeling en voorzien van 
een toelichting, onverwijld na de beoordee
ling aan den gecommitteerde, aangewezen 
om eveneens dit werk vóór den aanvang van 
het mondeling examen na te zien. 

Deze toezending geschiedt door tusschen
komst van den voorzitter der commissie, die 
toeziet, dat een exemplaar der opgave en het 
proces-verbaal van het schriftelijk werk wor
den ingesloten en de door den leeraar toege
kende cijfers niet op het werk zelf worden 
vermeld, maar op een afzonderlijk vel papier 
worden bijgevoegd. 

11. Vóór den aanvang der mondelinge 
examens worden in een vergadering van ge
committeerden, directeur en examinatoren 
de cijfers voor het schriftelijk werk vastge
steld. Terstond na de vergadering worden 
de vrijstellingen, bedoeld in art. 3, door den 
directeur aan de candidaten medegedeeld. 

12. De regeling van het mondeling exa
men geschiedt door den voorzitter der com
missie, met dien verstande, dat de duur van 
het examen in ieder der vakken op 20 mi
nuten wordt bepaald, of voor zoover het het 
vak, genoemd in artikel 1, onder e, betreft, 
in elk der onderdeelen. 

13. Indien een candidaat ten aanzien van 
het examen zich aan eenig bedrog heeft 
schuldig gemaakt en dit tijdens het examen 
wordt ontdekt, wordt hem de verdere deel
neming aan het examen ontzegd. 

Indien een candidaat in eenig ander op
zicht in strijd met de voorschriften heeft ge
handeld en deze onregelmatigheid tijdens 
het examen wordt ontdekt, kan hem de ver
dere deelneming aan het examen worden 
ontzegd. Ingeval de ontdekking van het be
drog eerst na afloop van het mondeling ge
deelte van het examen plaats vindt, wordt 
het getuigschrift den candidaat, die zich 
hieraan heeft schuldig gemaakt, onthouden. 
Ingeval de ontdekking van een andere on
regelmatigheid eerst na afloop van het mon
deling gedeelte van het examen plaats vindt, 
kan het getuigschrift den candidaat, die zich 
hieraan schuldig maakte, worden onthouden. 

14. Het oordeel over de kennis en de ont
wikkeling der candidaten in elk der vakken, 
vermeld in artikel 1, wordt zonder verdere 
aanwijzing of onderverdeeling uitgedrukt 
door een der cijfers van 1 tot 10, aan welke 
de volgende beteekenis is te hechten: 

1. zeer slecht; 6. voldoende; 
2 . slecht; 7. ruim voldoende; 
3 . gering; 8. goed; 
4. onvoldoende; 9. zeer goed; 
5. bijna voldoende; 10. uitmuntend. 
Met afwijking van het bovenstaande wor-

den voor de handelswetenschappen twee cij
fers toegekend, een voor de onderdeelen, ge
noemd in artikel 1, onder e, 1, en een voor 
de onderdeelen, genoemd in art. 1, onder e, 2. 

Ten aanzien van elk vak en ten aanzien 
van de in artikel 1, onder e, genoemde onder
deelen der handelswetenschappen treedt de 
examinator met den gecommitteerde, onder 
wiens toezicht het examen wordt afgenomen, 
in overleg omtrent het aan den candidaat toe 
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te kennen cijfer voor het schriftelijk of voor 
het mondeling examen of voor beide, indien 
zoowel het eene als het andere wordt afge
nomen, en omtrent het eindcijfer, in het laat
ste geval uit deze beide cijfers afgeleid. 

Komen zij daarbij niet tot overeenstem
ming, in dier voege, dat beiden een verschil
lend cijfer willen toekennen, dan wordt het 
gemiddelde genomen der cijfers, die de ge
committeerde en de examinator willen toe
kennen. Gemengde getallen met de breuk ½ 
worden naar beneden afgerond, met uitzon
dering van het getal 5½, hetwelk tot 6 wordt 
afgerond. 

ló. De bij het schriftelijk en bij het mon
deling examen verkregen cijfers worden met 
de daaruit afgeleide eindcijfers ingevuld op 
tabellen, door of vanwege den Secretaris
Generaal van het Departement van Opvoe
ding, Wetenschap en Kultuurbescherming te 
verstrekken. 

Op die tabellen wordt tevens vermeld het 
gemiddelde der rapportcijfers over het laat
ste leerjaar voor de scheikunde en waren
kennis, de natuurkunde, de wiskunde en de 
lichamelijke oefeningen, afgerond naar het 
naastbijliggend geheel getal. 

16. Na afloop van het examen heeft de 
beslissing over den uitslag van het examen 
plaats. In de daartoe bestemde vergadering 
worden de cijfers ingeschreven en vastge
steld wie zonder stemming zijn geslaagd of 
afgewezen. 

Aan den candidaat, bij wien het gemiddel
de van de eindcijfers voor de examenvakken 
6 of meer bedraagt en die geen enkel eind
cijfer heeft, lager dan 5, wordt het getuig
schrift van voldoend afgelegd examen uitge
reikt. De candidaat, bij wien het gemiddelde 
van de eindcijfers voor de examenvakken 5 
of minder bedraagt, is afgewezen. 

Daarop brengt de voorzitter der commissie 
de overige candidaten in bespreking. Indien 
bij een stemming alle gecommitteerden zich 
tegen toelating verklaren, is de candidaat af
gewezen. In de overige gevallen wordt de be
slissing genomen in overeenstemming met de 
meerderheid van de stemmen. 

Bij staking van stemmen wordt de beslis
sing geacht ten gunste van den candidaat te 
zijn genomen. 

17. Bij twijfel aan de juistheid van den 
uitslag van het mondeling examen in eenig 
vak kunnen de gecommitteerden, na over
leg met den voorzitter der examencommissie, 
een nieuw mondeling examen in dit vak op
leggen. 

18. Onmiddellijk nadat de beslissing is 
gevallen, wordt aan de candidaten de uitslag 
medegedeeld. 

19. De blanco formulieren der aan de 
geslaagde candidaten uit te reiken getuig
schriften, waaraan een staatje met de behaal
de punten wordt toegevoegd, worden den 
directeur der school, op zijn verzoek, in het 
benoodigde getal vanwege den Secretaris
Generaal van het Departement van Opvoe
ding, Wetenschap en Kultuurbescherming 
toegezonden. 
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20. De voorzitters der examencommissies 
zenden zoo spoedig mogelijk na afloop van 
het examen een verslag van het examen aan 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming. 

Aan dit verslag is een staat van de aan 
iederen leerling toegekende cijfers toege
voegd. Het verslag draagt de mede-ondertee
kening van den voorzitter en den secretaris 
van de gecommitteerden. Gelijktijdig zendt 
hij een afschrift hiervan aan den inspecteur 
van het middelbaar onderwijs, die met het 
toezicht op de school is belast. 

De gecommitteerden kunnen van hun be
vindingen afzonderlijk verslag uitbrengen 
aan den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming en aan het schoolbestuur. 

De inspecteur en de directeur ontvangen 
daarvan een afschrift. 

21. Het schriftelijk werk der candidaten 
en de proefwerken, bedoeld in artikel s, wor
den gedurende zes maanden bewaard door 
den directeur der school, ter inzage voor de 
belanghebbenden. 

22_. De directeur draagt zorg, dat een vol
ledig stel der opgaven bewaard blijft voor 
het archief der school. 

23. De examens worden afgenomen vol
gens het programma, aan dit besluit gehecht. 

24. Als in dit reglement gesproken wordt 
van schoolbesturen, wordt hieronder mede 
verstaan het gemeentebestuur, dat de school 
in stand houdt. 

Behoort bij ~luit van 30 Mei 1944, No. 
99 O.W.K. 

S.-G. v. h. Dep. v. 0., W. en K., J. VAN DAM. 

PROGRAMMA. 

a. De Nederlandsche taal en letterkunde. 
De candidaat moet zoowel mondeling als 

schriftelijk zich juist en vaardig kunnen uit
drukken, zonder grove taal- en spelfouten 
kunnen schrijven, goed kunnen le~en en het 
gelezene verstaan; in staat zijn briefwisse
ling te voeren over eenvoudige handelstrans
acties; enkele belangrijke voortbrengselen 
van onze letterkunde hebben gelezen. 

b, c en d. De Fransche, Engelsche en 
Hoogduitsche taal en letterkunde. 

De candidaat moet eenige vaardigheid be
zitten in het overbrengen van eenvoudig 
proza in de Nederlandsche taal; eenige vaar
digheid bezitten in het stellen in de vreemde 
talen van brieven over eenvoudige handels
transacties; eenige vaardigheid hebben in het 
spreken der taal; enkele boeken in die taal 
hebben gelezen. 

e. Handelswetenschappen. 
De candidaat moet: 
1 °. bekend zijn met de beginselen van 

het enkel en dubbel boekhouden; met het 
gebruik van de voornaamste hulp- en bij
boeken; met het journaliseeren en het bij
houden en afsluiten van het grootboek; met 
het rekeningssysteem van vennootschappen, 
coöperatieve vereenigingen en eenvoudige 
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verbruikshuishoudingen; met het samenstel
len van balans en winstrekeningen en met de 
voornaamste technische hulpmiddelen voor 
boekhouding en administratie; 

2 °. kennis hebben van de meest voor
komende berekeningen in den goederen-', ef
fecten-, metaal-· en wisselhandel; van de be
rekeningen bij credietverleening op korten 
termijn en van de kostprijsberekening; eenige 
bekendheid hebben met de organisatie en de 
techniek van den handel in het algemeen en 
zijn belangrijkste onderdeelen, alsmede met 
de instellingen ter bevordering van den han
del. Een en ander overeenkomstig de eischen 
Algemeene Handelskennis der Vestigingswet, 
Kleinbedrijf 1937 (Zie het K. B. van 17 
Januari 1938, Staatsblad No. 641, artikel 4). 

f. Het recht van het maatschappelijk ver
keer. 

De candidaat moet bekendheid hebben 
met de voornaamste bepalingen uit het han
dels- en burgerlijk recht, voor zoover deze 
voor het bedrijfsleven in het algemeen en het 
middenstandsbedrijf in het bijzonder van be
teekenis zijn; eenige kennis hebben van de 
voor het middenstandsbedrijf belangrijke be
lasting- en andere wetten. 

g. De Aardrijkskunde. 
De candidaat moet voldoende kennis be

zitten van Nederland en zijn overzeesche ge
westen, de voornaamste landen van Europa 
en eenige kennis van de werelddeelen, een en 
ander in verband met de voortbrenging, het 
gebruik van en den handel in de voornaam
ste artikelen, en van het verkeer te water en 
te land, voor zoover dat voor Nederland en 
zijn overzeesche gewesten van belang is. 

h. De Geschiedenis en de Staatsinrich
ting. 

De candidaat moet eenige kennis bezitten 
van den economischen ontwikkelingsgang 
der volken, mede in verband met handel, in
dustrie en verkeer, de hoofdzaken der poli
tieke geschiedenis sedert 1848 en de hoofd
zaken der staatsinrichting van Nederland. 

i. De Staathuishoudkunde. 
De candidaat moet eenige kennis bezitten 

van de voortbrenging, de verdeeling, den om
loop en het gebruik der goederen en het 
munt-, krediet- en bankwezen. 

(Stct. no. 107) 

3z Mei 1944. BESCHIKKING van de Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van . Binnenlandsche Zaken No. 7144 
B.B. (Bureau Staats- en Administratief 
Recht) , betreffende wijziging van de 
grenzen tusschen de gemeenten Lem
sterland, Gaasterland, Haskerland en 
Weststellingwerf. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
79/i940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Art. 1. Met ingang van 1 Juli 1944 wor
den de grenzen van de gemeenten Lemster
land, Gaasterland, Haskerland en Weststel
lingwerf als volgt gewijzigd: 
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A. de nieuwe grens tusschen de gemeen
ten Gaasterland en Lemsterland loopt van 
het knikpunt in de grens tusschen de ge
meenten Gaasterland en Sloten, gelegen in 
het midden van van het vaarwater de Ee, in 
het oostwaarts verlengde van de grens tus
schen de kadastrale perceelen gemeente 
Balk, Sectie B, no. 1361, en gemeente Sloten, 
Sectie A, no. 135, totdat zij den oostelijken 
oever van de Ee ontmoet vervolgens in vrij
wel zuidelijke richting langs den oostelijken 
oever van de Ee ontmoet, vervolgens in vrij
no. 1361) en de Zijlroede (gemeente Balk, 
Sectie C, no. 582a), den oostelijken schut
kolkmuur van de sluis te Tacozijl, den bin
nenkant van de oostelijke walbeschoeiing 
van het water tusschen genoemde sluis en 
de zuidelijk daarvan gelegen betonbrug, 
langs den voorkant van het oostelijke land
hoofd van deze brug, langs den binnenkant 
van de oostelijke walbeschoeiing van het 
buitendijks gelegen uitwateringskanaal tot 
aan het uiteinde van het in nagenoeg zuide
lijke richting .loopende rechte gedeelte daar
van en ten slotte in het IJsselmeer langs een 
rechte lijn, getrokken van uit laatstgenoemd 
uiteinde evenwijdig aan de Y-as van het 
systeem der Rijksdriehoeksmeting tot aan 
het snijpunt van deze lijn met de bestaande 
grens tusschen Gaasterland en het IJssel
meer. Het gedeelte der gemeente Gaaster
land, dat gelegen is ten oosten van deze 
nieuwe grens, gaat over naar de gemeente 
Lemsterland. 

B. de nieuwe grens van de gemeente 
Lemsterland in het IJsselmeer wordt ge
vormd: a. door een rechte lijn, loopende van 
het laatst onder A. genoemde snijpunt in zui
delijke richting, evenwijdig aan de Y-as van 
het systeem der Rijksdriehoeksmeting tot 
aan het snijpunt met de onder b. te noemen 
rechte lijn; b . door een rechte lijn, getrok
ken in westelijke richting evenwijdig aan de 
X-as van het systeem der Rijksdriehoeks
metinit van uit het knikpunt in de noord
westelijke grens van den Noordoostelijken 
Polder tot aan het snijpunt met de onder a . 
bedoelde lijn. 

C. de grens tusschen de gemeenten Lem
sterland en Haskerland, voor zoover zij loopt 
door het hart van de Pier Christiaansloot, 
wordt in nagenoeg zuidoostelijke richting 
door het hart van dit vaarwater doorgetrok
ken, tot waar zij snijdt de bestaande grens 
tusschen de gemeenten Haskerland en West
stellini,:(Werf, te weten in het knikpunt van de 
noordelijke en oostelijke grenzen van het 
perceel, kadastraal bekend gemeente St. Jo
hannesga, Sectie D, no. 2097. Deze bestaande 
grens tuschen de gemeenten Haskerland en 
Weststellingwerf ten zuiden v.an voornoemd 
snijpunt wordt de nieuwe grens tusschen de 
gemeenten Lemsterland en Weststellingwerf 
tot waar zij de bestaande grens tusschen de 
gemeenten Lemsterland en Haskerland ont
moet. 

Het gedeelte van het gebied der gemeente 
Haskerland, gelegen ten zuiden van de 
nieuwe grens door het hart van de Pier 
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Christiaansloot, gaat over naar de gemeente 
Lemsterland. 

2. 1. De machten en de ambtenaren van 
de gemeente Lemsterland oefenen, te reke
nen van den datum der grenswijziging, hun 
bevoegdheden uit in het van dien datum tot 
deze gemeente behoorende gebied. 

2. De bij den ingang der grenswijziging 
in of voor de overgaande gebieden geldende 
rechtsvoorschriften behouden rechtskracht, 
totdat door het bevoegd gezag anders zal 
zijn bepaald. Het bevoegd gezag der ge
meente Lemsterland is verplicht binnen twee 
jaren na den datum van ingang van deze 
grenswijziging te bepalen, welke gemeente
lijke besluiten in het gebîed dezer gemeente 
zullen gelden. 

Zoo dikwijls voor het vervallen verklaren 
of invoeren van gemeentelijke besluiten me
dewerking van hooger gezag bij kracht van 
wet hebbende b.!:.])alingen is voorgeschreven, 
is deze mede vereischt voor het vervallen of 
van toepassing verklaren van gemeentelijke 
besluiten in de overgaande gebieden. 

3. De bevoegdheid tot het heffen en in
vorderen van gemeentelijke belastingen, be
trekking hebbende op de overgaande gebie
den, over een belastingjaar, dat vóór den in
gang dezer grenswijziging is aangevangen, 
blijft voorbehouden aan de machten en amb
tenaren, die daarvoor zijn aangewezen in de 
gem., waarvan het gebied is afgescheiden. 

3. 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 No. 
152/1g41 geldt, totdat onderscheidenlijk de 
uitkomsten van de eerstvolgende openbare 
volkstelling of een nadere publicatie omtrent 
het aantal inwoners door het Centraal Bureau 
voor de Statistiek zullen zijn verschenen, in 
de gewijzigde gemeenten het getal inwoners, 
dat op 1 Juli 1944 volgens de bevolkings
registers der betreffende gemeente aanwezig 
is, zooals dit door den Commissaris der pro
vincie Friesland, de burgemeesters der ge
meenten Lemsterland, Gaasterland en Has
kerland gehoord, wordt vastgesteld. 

2. Met afwijking van het bepaalde in ar
ti'kel 4, tweede lid, der gemeentewet worden 
zij, die gedurende de laatste twaalf maanden 
woonplaats hadden in het gebied der ge
meente Lemsterland, zooals dat krachtens 
deze beschikking is gewijzigd, van den da
tum van den overgang als ingezetenen van 
die gemeente beschouwd 

3. Zij, die zich in den loop der laatste 
twaalf maanden gevestigd hebben in een der 
overgaande gebieden, worden geacht van den 
datum van vestiging hun werkelijke woon
plaats te hebben gehad in de gemeente Lem
sterland. 

4, 1. Voor de vaststelling van de uitkee
ring ingevolge artikel 5, onder 2, van het be
sluit van 15 Juli 1943, (Nederlandsche 
Staatscourant van 30 Augustus 1943, no. 
167), betreffende de financieele verhouding 
tusschen het Rijk en de gemeenten, wordt 
deze beschikking geacht in werking te tre
den op 1 Januari 1945. 
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2. De met toepassing van het eerste lid 
voor de gemeenten Gaasterland, Haskerland 
en Lemsterland over het uitkeeringsjaar 1944 
vast te stellen uitkeeringen worden berekend 
per inwoner dier gemeenten op 31 Dec. 1943. 

3. Voor iederen inwoner, gevestigd in de 
gebieden, welke krachtens deze beschikking 
van de gemeenten Gaasterland en Hasker
land naar de gemeente Lemsterland over
gaan, keeren de eerstgenoemde gemeenten 
aan de gemeente Lemsterland een bedrag uit, 
gelijk aan zes twaalfde gedeelten van het in- • 
gevolge het tweede lid berekende bedrag per 
inwoner. 

5. 1. De uitkeeringen door het Rijk we
gens aan de gemeenten Gaasterland en Has
kerland toekomende opcenten van belastin
gen, betrekking hebbende op het belasting
jaar 1944 en daaraan voorafgaande belasting_ 
jaren, welke zijn of worden opgenomen in de 
boekingstijdvakken 1943/1944 en 1944/1945, 
worden van den datum van ingang van deze 
grenswijziging gedaan aan genoemde gemeen
ten, ook voor zoover deze betreffen het van 
haar afgescheiden gebied. 

2 . De gemeenten Gaasterland en Hasker
land dragen van de in het vorige lid bedoelde 
uitkeeringen over het belastingjaar 1944, 
voor zoover zij betrekking hebben op het 
van haar afgescheiden gebied, aan de ge
meente Lemsterland zooveel twaalfde ge
deelten van de verkregen opbrengst over als 
er na het tijdstip van den gebiedsovergang 
maanden in het loopende belastingjaar over
blijven. Voor zoover noodig wordt het be
drag ven deze gedeelten vastgesteld door den 
inspecteur der belastingen te Sneek of Hee-
renveen. 1 

. 

6. 1. De rechten, lasten, verplichtingen 
en bezittingen van de gemeenten Gaaster
land en Haskerland, betrekking hebbende op 
of gelegen in het van deze gemeenten afge
scheiden gebied, met uitzondering van die, 
voortvloei!,nde uit geldleeningen, gaan over 
op de gemeente Lemsterland, zonder dat 
daarvoor een nadere akte wordt gevorderd. 

2. Onder de in het eerste lid bedoelde 
bezittingen is niet begrepen het in het van 
de gemeente Haskerland afgescheiden ge
bied liggend, aan die gemeente in eigendom 
behoorend perceel hooiland, kadastraal be
kend gemeente St. Johannesga, Sectie D , no. 
21.22 . , 

3. Voor zoover wettelijke bepalingen voor 
overdracht van de in het eerste lid bedoelde 
rechten en bezittingen overschrijving in 
openbare registers eischen, is de burgemees
ter van de gemeente Lemsterland verplicht 
daarvoor zorg te dragen. 

4. Indien de Commissaris der provincie 
Friesland van oordeel is, dat in verband met 
het bepaalde in het eerste lid een verreke
ning tusschen de betreffende gemeenten 
dient plaats te hebben, bepaalt hij het be
drag en de wijze van betalen daarvan. 

5. De Commissaris der provincie Fries
land kan bepalen, dat <;Ie in het vorige lid 
bedoelde verrekening ial geschieden door 
overdracht van effectenbezit der betreffende 
gemeenten. 
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7. 1. Alle kadastrale en andere stukken, 
betrekking hebbende op gebied, dat krach
tens deze beschikking naar de gemeente 
Lemsterland overgaat, worden zoo noodig in 
overeenstemming gebracht met artikel 1 de
zer beschikking en overgedragen aan die ge
meente of gedurende ten minste dertig jaren 
na den ingang yan deze grenswijziging be
waard door de gemeente, waartoe het gebied 
vóór den datum van ingang dezer grenswijzi
ging behoorde. 

2. De burgemeesters van de krachtens 
deze beschikking gewijzigde gemeenten heb
ben na ingang der grenswijziging wederkee
rig het recht te allen tijde kosteloos inzage 
te nemen van de gemeente-archieven en op 
kosten hunner gemeente afschriften of uit
treksels van de zich in die archieven bevin
dende stukken te vorderen, een en ander 
voor zoover betreft het gebied, dat van hun 
gemeente is afgescheiden of aan hun ge
meente is toegevoegd. 

8. De burgemeesters der gemeenten 
Gaasterland en Haskerland zenden op 1 Juli 
1944 aan den burgemeester der gemeente 
Lemsterland, na daarvan afschriften te heb
ben gehouden, het deel van het tot het be
volkingsregister behoorende persoonsregister, 
dat betrekking heeft op de personen, welke 
op den dag, voorafgaande aan dien van den 
gebiedsovergang, gevestigd zijn in het van 
eerstgenoemde gemeenten naar laatstge
noemde gemeente overgaande gebied; dit 
deel wordt samengevoegd met het bevol
kingsregister der gemeente Lemsterland. 

9. 1. De inwoners van het naar de ge
meente Lemsterland overgaande gebied, die 
op of na 1 Juli 1944 werkloos zijn of worden, 
zullen onmiddellijk opgenomen worden in de 
steunregeling van deze gemeente of aldaar 
tot de werkverruiming worden toegelaten, 
-indien en voor zoover zij daarvoor, op grond 
van de regelen, welke in de gemeente Lem
sterland gelden, in aanmerking komen. Ten 
aanzien van de vestigingsvoorschriften blij
ven te hunnen opzichte de regelingen van 
kracht, welke golden in de gemeente, waarin 
zij gevestigd waren. 

2. Het verleenen van steun en het te 
werk stellen bij de werkverruiming geschie
den met inachtneming van de door den Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken goedgekeurde steuntarieven 
en werkverruimingsloonen. 

10. 1. De kQ_sten voor verzorging of ver
pleging van armen, welke ingevolge de ar
tikelen 30, 39 of 39bis der Armenwet worden 
voldaan uit de kas der gemeenten Gaaster
land of Haskerland, komen, voor zoover deze 
armen door deze gemeenten of door het hoo
ger gezag geacht werden hoofdverblijf of 
woonplaats, in den zin van het Burgerlijk 
Wetboek, te hebben in één der overgaande 
gebieden, te rekenen van den datum dezer 
grenswijziging, voor rekening van de ge
meente Lemsterland. 

2. Voor de toepassing van de artikelen 
30, 39 of 39bis der Armenwet worden de per
sonen, die op de onderscheidenlijk in die ar-
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tikelen bedoelde tijdstippen hoofdverblijf of 
woonplaats, in den zin van het Burgerlijk 
Wetboek, hadden in het overgaande gebied, 
van den datum van ingang van deze grens
wijziging geacht hoofdverblijf of woonplaats, 
in den zin van het Burgerlijk Wetboek, te 
hebben gehad in de gemeente Lemsterland. 

11. Voor zoover in deze beschikking of in 
andere wettelijke voorschriften niet anders 
is bepaald, worden geschillen omtrent de toe
passing van deze beschikking beslist door den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
•van Binnenlandsche Zaken, den Raad van 
State, afdeeling voor de geschillen van be
stuur, gehoord. 

12. Deze beschikking treedt in werking 
met ingang van den dag, volgende op dien 
harer plaatsing in de Nederlandsche Staats
courant. 

Apeldoorn, 3x Mei x944. 

De S.-G. v. h . Dep. v. B. Z., FREDERIKS. 

(Uitgeg. 5 Jurri z944). 

(Stct. no. 110) 

I Juni I944· BESCHIKKING van den 
Secretaris-G eneraal van hei: Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming, No. IOO O.W.K., 
tot wijziging en aanvulling van het Amb
tenarenreglement Rijkskweekscholen, 
vastgesteld bij K. B. van den 27sten 
Augustus x93x (Staatsblad No. 386), 
laatstelijk gewijzigd bij K. B. van den 
I7den Januari x939 (Staatsblad No. 
362). 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming; 

Op grond van § I der Verordening No. 
23/I940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/I940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. I. In artikel 23 van het Ambtenaren
reglement Rijkskweekscholen wordt na het 
tweede. lid een nieuw lid ingevoegd, luiden
de: 

,,3. De ambtenaar, aan wien een uitkee
ring, als in het eerste lid bedoeld, toegekend 
is, is verplicht de reserve, welke hij bij zijn 
pensionneering overeenkomstig artikel I2 
van het K. B. van 22 December xg::12 
(Staatsblad No. 684), laatstelijk gewijzigd 
bij K. B. van 8 December I938 (Staatsblad 
No. 357), ontvangt, terug te betalen aan het 
lichaam, dat in de bijdragen van het alge
meen burgerlijk pensioenfonds, bedoeld in 
het eerste lid, voorzien heeft." 

Art. II. Lid 3 van artikel 23 wordt lid 4, 
met dien verstande, dat de woorden: ,,De 
ambtenaar, aan wien een uitkeering, als in 
het eerste lid bedoeld, is toegekend, is" wor
den vervangen door: ,,Hij is voorts." 

Lid 4 wordt lid 5. 
Art. III. Na artikel 67 van het Ambte-
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narenreglement Rijkskweekscholen wordt in
gevoegd een nieuw artikel 67a, luidende: 

"Art. 67a. x. Op de tijdstippen, genoemd 
in artikel I5a van het Algemeen Rijksamb
tenarenreglement (Staatsbl. x93I, No. 248), 
wordt het krachtens dat artikel ingehoudene 
aan den ambtenaar in tijdelijken dienst of 
diens rechtverkrijgenden uitgekeerd, ver
meerderd met rente, overeenkomstig het be
paalde in de volgende leden, met dien ver
stande, dat, indien tot inkoop van diensttijd 
wordt overgegaan, dit bedrag, alsmede het 
bedrag, bedoeld in artikel 63, zevende lid, 
van het Arbeidsovereenkomstenbesluit, voor 
zooveel noodig wordt aangewend voor de be
taling van de door den ambtenaar verschul
digde inkoopsom. 

2. Aan het van den ambtenaar in tijde
lijken dienst in den loop van het kalenderjaar 
ingehouden bedrag wordt op 3I December 
van dat jaar of op de tijdstippen, in het 
eerste lid bedoeld, 2 pct. toegevoegd als ren
tevergoeding. 

3. Het totaal bedrag, dat op 3I Decem
ber van eenig jaar ingevolge artikel x5a van 
het Algemeen Rijksambtenarenreglement op 
de bezoldiging van den ambtenaar in tijde
lijken dienst ingehouden is, vermeerderd met 
het bedrag, bedoeld in artikel 63, zevende 
lid, van het Arbeidsovereenkomstenbesluit, 
en met de daaraan toegevoegde rente, draagt 
over het volgende kalenderjaar een rente van 
4 pct. In geval van uitkeering in den loop 
van dat kalenderjaar wordt deze rente be
rekend tot en met de maand, waarin een der 
tijdstippen, genoemd in artikel x5a van het 
Algemeen Rijksambtenarenreglement, valt." 

Art. IV. Deze beschikking wordt ge
plaatst in de Nederlandsche Staatscourant. 
Zij wordt geacht in werking te zijn getreden 
op x September x943. 

Apeldoorn, I Juni x944. 

S.-G. v. h. Dep. v. 0., W. en K., J. VAN DAM. 

(Uitgeg. 8 Juni z944.) 

(Stct. no. 110) 

z Juni I944• BESCHIKKING van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming, No. IOI 0.W.K., tot 
wijziging en aanvulling van het Ambte
narenreglement Rijksleerscholen en 
Rijks lagere scholen, vastgesteld bij 
K. B. van den 27sten Augustus I93I 
(Staatsblad No. 387), laatstelijk gewij
zigd bij K. B. van den x7den Januari 
I939 (Staatsblad No. 363). 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming; 

Op grond van § I der Verordening No. 
23/I940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/I940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. I. In artikel 23 van het Ambtenaren-
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reglement Rijksleerscholen en R ijks lagere 
scholen wordt na het tweede lid een nieuw 
lid ingevoegd, luidende: 

,,3. De ambtenaar, aan wien een uitkee
ring, als in het eerste lid bedoeld, toegekend 
is, is verplicht de reserve, welke hij bij zijn 
pensionneering overeenkomstig artikel 12 
van het K. B . van 22 December 1922 (Staats
blad No. 684), laatstelijk gewijzigd bij K. B. 
van 8 December 1938 (Staatsblad No. 357), 
ontvangt, terug te betalen aan het lichaam, 
dat in de bijdragen van het algemeen bur
gerlijk pensioenfonds, bedoeld in het eerste 
lid, voorzien heeft." 

Art. II. Lid 3 van artikel 23 wordt lid 4, 
met dien verstande, dat de woorden: .,De 
ambtenaar, aan wien een uitkeering, als in 
het eerste lid bedoeld, is toegekend, is" wor
den vervangen door: ,,Hij is voorts." 

Lid 4 wordt lid 5. 
Art. III. Na artikel 65 van het Ambte

narenreglement Rijksleerscholen en Rijks 
lagere scholen wordt ingevoegd een nieuw 
artikel 65a, luidende: 

"Art. 65a. 1. Op de tijdstippen, genoemd 
in artikel 15a van het Algemeen Rijksamb
tenarenreglement (Staatsbl. 1931, No. 248), 
wordt het krachtens dat artikel ingehoudene 
aan den ambtenaar in tijdelijken dienst of 
diens rechtverkrijgenden uitgekeerd, ver
meerderd met rente, overeenkomstig het be
paalde in de volgende leden, met dien ver
stande, dat, indien tot inkoop van diensttijd 
wordt overgegaan, dit bedrag, alsmede het 
bedrag, bedoeld in artikel 63, zevende lid, 
van het Arbeidsovereenkomstenbesluit, voor 
zooveel noodig wordt aangewend voor de be
taling van de door den ambtenaar verschul
digde inkoopsom. 

2. Aan het van den ambtenaar in tijde
lijken dienst in den loop van het kalender
jaar ingehouden bedrag wordt op 31 Decem
ber van _dat jaar of op de tijdstippen, in het 
eerste hd bedoeld, 2 pct. toegevoegd als 
rentevergoeding. 

3. Het totaal bedrag, dat op 31 Decem
ber van eenig jaar ingevolge artikel 15a van 
het Algemeen Rijksambtenarenreglement op 
de bezoldiging van den ambtenaar in tijde
lijken dienst ingehouden is, vermeerderd met 
~et bedrag, bedoeld in artikel 63, zevende 
lid, van het Arbeidsovereenkomstenbesluit, 
en met de daaraan toegevoegde rente, draagt 
over het volgende kalenderjaar een rente van 
4 pct. In geval van uitkeering in den loop 
van dat kalenderjaar wordt deze rente be
rekend tot en met de maand waarin een der 
tijdstippen, genoemd in artikel 15a van het 
Algemeen Rijksambtenarenreglement, valt." 

Art. IV. Deze beschikking wordt ge
plaatst in de Nederlandsche Staatscourant. 
Zij wordt geacht in werking te zijn getreden 
op 1 September 1943. 

Apeldoorn, 1 Juni 1944. 
S.-G. v. h. Dep. v. 0 ., W. en K., J. VAN DAM. 

(Uit-gei, 8 Juni r944.) 
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(Stct .no. 116) 

3 Juni 1944. AANVULLING der "Plaat
singverordening Overheids- en Semi
Overheidspersoneel 1940" (Neder/and
sche Staatscourant 1940, No. 232), 
laatstelijk aangevuld en gewijzigd bij be
schikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binnenland
sche Zaken dd. 28 Augustus 1941, Af
deeling O.P.V., No. 32166 (Nederland
sche Staatscourant 1941, No. 168). 

De Commissaris-Generaal voor Bestuur en 
Justitie heeft op grond van artikel 2 der Ver
ordening No. 137/x940 betreffende de rege
ling van de rechtspositie (rechtliche und 
finanzielle Verhältnisse) van ambtenaren en 
overig personeel, alsmede van bepaalde be
eedigde personen, bij beschikking van 3 Juni 
1944, No. Ve 3 A/44-A/G het volgende be
paald: 

Artikel 1, lid 2, der Plaatsingsverordening 
Overheids- en Semi-Overheidspersoneel 
1940, nader vastgesteld bij Verordening van 
28 Augustus 1941, wordt als volgt aangevuld: 

Met hen worden verder gelijkgesteld de 
oorlogsdienstnemers in de zin van artikel 13 
der Verordening No. 137/1942, nader vastge
steld bij Verordening No. n/1943 betreffen
de sociale verzorging van oorlogsdienstne
mers met inbegrip van dienstnemers bij de 
organisatie Todt, de Transportkolonne Speer 
en de met dezen gelijk te stellen formaties. 
Oorlogsdienstnemers met een invaliditeit 
van ;,;o % en meer kunnen ook boven de 
voor den betreffenden dienst vastgestelde 
personeelsfórmatie of met overschrijding 
van het op de begrooting voor personeels
uitgaven uitgetrokken bedrag aangesteld 
worden. 

Wimmer. 

(Stct. no. 111) 

5 Juni 1944. BESCHIKKING van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming, No. 102 O.W.K., be
treffende medetelling van den tijd, in 
verplichten arbeidsdienst doorgebracht, 
voor leerlingen van kweekscholen (Ned. 
Staatscourant. 1944, no. n1). 

Op grond van§ x van de Verordening No. 
23/x940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 van de Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied; 

0. dat, om aan het eindexamen eener 
kweekschool voor onderwijzers en/of onder
wijzeressen te mogen deelnemen, de leerlin
gen ten minste de laatste drie leerjaren eener 
kweeksch:iol moeten hebben doorloopen; 

0. voorts, dat als gevolg van verplichten 
arbeidsdienst verscheidene leerlingen van 
kweekscholen genoodzaakt zijn het tweede 
leerjaar te doubleeren, indien zij aan het 
eindexamen willen deelnemen; 

Heeft goedgevonden: 
te bepalen, dat de tijd, in verplichten ar-
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beidsdienst doorgebracht, blijkend uit een 
verklaring van den commandant van den 
Nederlandschen Arbeidsdienst, medetelt bij 
de toepassing van artikel 31, eerste lid, van 
het K .B. van 23 Augustus 1933 (Staatsblad 
no. 455) (Rijkskweekscholenbesluit), van 
artikel 30 van het K. B. van 23 Augustus 
1933 (Staatsblad no. 456) (Subsidieering 
kweekscholen) en van artikel 23 van het 
K. B. van ro September 1923 (Staatsblad 
no. 434) (Eindexamens kweekscholen). 

Dit besluit wordt geplaatst in de Neder
landsche Staatscourant. 

Apeldoorn, 5 Juni 1944. 

(Stct. 110. 183) 

J . van Dam. 

(Uitgeg. 9 Juni I944.) 

5 Juni 1944. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken, No. 280 Eidoss. 3, Afd. 
Volksgezondheid, tot tijdelijke afwijking 
van het bepaalde bij Koninklijk besluit 
van 5 Juni 1920, Staatsblad no. 285, tot 
uitvoering van de artikelen 18 en 25 van 
de Vleeschkeuringswet (Staatsblad 1919, 
no. 524). 

Op grond van artikel 18 van de Vleesch
keuringswet (Staatsblad 1919, no. 524) en in 
overeenstemming met de artikelen 2 en 3 
der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Art. 1. Zoolang vleesch is aangewezen als 
distributiegoed in den zin van de Distributie
wet 1939, mag het vleesch in de gevallen, 
waarin het voorwaardelijk goedgekeurd wordt 
onder voorwaarde van verkoop in het klein 
onder toezicht, behalve op deze in artikel 54 
van het K. B. van 5 Juni 1920, Staatsblad 
no. 285, toegelaten wijze ook door middel 
van sterilisatie bruikbaar worden gemaakt 
voor voedsel, eventueel worden verwerkt tot 
vleeschwareh in blik, mits dit blik duidelijk 
de woorden "Vrijbank-vleesch" vertoont, 
welke woorden niet alleen in het blik geperst 
moeten zijn, doch tevens op het eventueel op 
of om het blik geplakte papier moeten voor
komen. 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag na dien van zijn afkondi
ging. 

Amsterdam, 5 Juni 1944. 
Wnd. S.- G. v. h. Dep. v. S. Z., VERWEY. ' 

(Uitgeg. II juli 1944.J 

(Stct. no. 141) 

rn Juni 1944. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Justitie, betreffende de uitbetaling van 
schadepenningen door onderlinge mo
lestverzekeringsmaatschappijen. 

Op grond van § 1 der Verordening 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: 

Art. 1. 1. Het is aan onderlinge molest
verzekeringsmaatschappijen verboden ter 
zake van geheel vernietigde of onherstelbaar 
beschadigde onroerende goederen, alsmede 
ter zake van onroerende goederen, welke 
herstelbare schade van vijfhonderd gulden 
en hooger hebben geleden, ingeval voor den 
herbouw of het herstel van het onroerend 
goed door den Algemeen Gemachtigde voor 
den Wederopbouw en voor de Bouwnijver
heid geen goedkeuring is verleend, schade
penningen uit te betalen tot een beloop van 
meer dan vijf en twintig ten honderd van het 
volgens de verzekeringsovereenkomst uit te 
keeren bedrag. Dit verbod houdt op van 
kracht te zijn, zoodra een Rijksbijdrage ,in 
het desbetreffend schadegeval is verleend of 
is komen vast te staan, dat een zoodanige 
bijdrage niet verleend zal worden. 

2. De Secretaris-Generaal voor Bijzon
dere Economische Zaken kan ontheffing ver
leenen van het in lid 1 genoemde verbod. 

2. 1, Overtreding van het bepaalde in ar
tikel 1 wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste zes maanden en met geldboete van 
ten hoogste tienduizend gulden of met een 
van deze straffen. 

2 . Indien het feit wordt begaan door of 
v·anwege 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. 

3. Het feit wordt beschouwd als een over
treding. 

8. De Secretaris-Generaal voor Bijzon
dere Economische Zaken vaardigt de voor de 
uitvoering van dit besluit noodige voorschrif
ten uit. 

4. Dit besluit treedt in werking op den 
óag zijner afkondiging. 

Amsterdam, 25 Mei 1944. 
S .-G. voor Bijzondere Economische Zaken, 

M. ROST VAN TONNINGEN, 

Apeldoorn, ro Juni 1944. 
S.-G. v. h. Dep. v. Justitie, SCHRIEKE. 

(Uitgeg. 21 Juli I944.) 

(Stct. no. 123) 

13 Juni 1944. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken, B.Z. No. 5 B.B., 
betreffende de intrekking van de Ge
meente-Borgtochtenwet. 

De grond van de wet van 22 April 1937, 
Staatsblad No. 3u, tot wijziging van de Ge
meentewet, de Provinciale wet en de Kies
wet en intrekking van de Gemeente-Borg
tochtenwet en 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: 



1944 

Eenig artikel. 
De Gemeente-Borgtochtenwet vervalt met 

ingang van 15 Juni 1944. 

Apeldoorn, 13 Juni 1944. 

S.-G. v. h. Dep. v. B. Z ., FREDERIKS. 

(Uitgeg. 27 Ju,ni z944.) 

(Stct. no. 116) 

14 Juni 1944. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken, tot wijziging van het Ta
riefbesluit V.O.V., zooals dat laatstelijk 
gewijzigd werd bij K. B . van 23 Mei 
1939, Staatsblad No. 850. 

Op grond van artikel 18, tweede lid, ar
tikel 20, tweede lid, artikel 21, vierde lid, en 
artikel 22 , tweede lid, der Ouderdomswet 
1919 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: 

Art. 1. In het Tariefbesluit V.O.V., zoo
als dat laatstelijk gewijzigd werd bij K. B. 
van 23 Mei 1939, Staatsblad No. 850, worden 
de navolgende wijzigingen aangebracht: 

I. In het derde lid van artikel 15 worden 
de woorden: ,,per maand" vervangen door 
de woorden: ,,per maand, per kwartaal, per 
halfjaar of per jaar". 

In het vijfde lid van dat artikel worden de 
woorden: ,,per maand" vervangen door de 
woorden : ,,over grootere termijnen dan een 
week". 

II. Het eerste en tweede lid van artikel 
58 worden als volgt gelezen : 

"Wordt overeenkomstig het in artikel 15 
bepaalde de premie per maand, kwartaal, 
halfjaar of jaar bij vooruitbetaling voldaan, 
dan wordt de maand-, kwartaal-, halfjaar- of 
jaarpremie gevonden door de weekpremie te 
vermenigvuldigen met onderscheidenlijk4,35, 
13,04, 26,09 en 52,18. 

Bij premiebetalingen in grootere termijnen 
dan een week worden de navolgende discon
to's toegestaan: 

bij betaling van maandpremie 9 % ; 
bij betaling van kwartaalpremie 12 %; 
bij betaling van halfjaarpremie 13 % ; 
bij betaling van jaarpremie 14 %. 
III. In het vierde lid van artikel 61 wor

den de woorden : ,,per maand" vervangen 
door de woorden : 

,,in grootere termijnen dan een week". 
IV. In het vierde lid van artikel 67 i wor

den de woorden: ,,per maand" vervangen 
door de woorden: 

,,in grootere termij nen dan een week" . 
V . Na artikel 72 wordt een nieuw artikel 

ingevoegd, luidende: 
,,Art. 72a. Het bestuur der bank is be

voegd op verzoek van den verzekerde ten 
aanzien van eindiging, herstel, verlaging en 
( of) omzetting eener verzekering of een deel 
eener verzekering, waarin dit besluit niet 
voorziet, een beslissing te nemen, welke naar 
zijn meening aan eischen van billijkheid vol-
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doet. Bij het nemen van zulk een beslissing 
handelt het bestuur zooveel mogelijk naar 
analogie der bestaande voorschriften. Het 
kan door den Raad van Arbeid een genees
kundig onderzoek doen instellen. Indien daar
uit blijkt, dat tegen wijziging der verzekering 
bezwaar bestaat, gaat het bestuur niet tot 
de gevraagde wijziging over. 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

De afkondiging van dit besluit zal in de 
Nederlandsche Staatscourant plaats vinden. 

Amsterdam, 14 Juni 1944. 

Wnd. S.- G . v . h. Dep. v. S . Z ., VERWEY. 

(Uitgeg. 16 Juni 1944.) 

(Stct. no. 118) 

16 Juni 1944. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken, betreffende het voorko
men van dubbele ongevallenverzekering 
van Nederlandsche werklieden, in de 
door Duitschland bezette oostelijke ge
bieden werkzaam. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
25/1940 en in overeenstemming met de§§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche geqied wordt bepaald: 

Art. 1. Het bepaalde in artikel 10, eerste 
lid, onder a en b, der Ongevallenwet 1921 en 
in artikel 9, eerste lid, onder a en b, der 
Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 is 
niet van toepassing op Nederlandsche werk
lieden, in de door Duitschland bezette ooste
lijke gebieden werkzaam. 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag der afkondiging, met terug
werkende kracht tot 1 Januari 1941. 

De afkondiging van dit besluit zal in de 
Nederlandsche Staatscourant plaats vinden. 

Amsterdam, 16 Juni 1944. 

Wnd. S .-G. v. h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 

(Uitgeg. 20 Juni 1944.) 

(Stct. no. 166) 

17 Juni 1944. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken tot aanvulling van het 
Koninklijk besluit van 13 Juli 1934, 
Staatsblad No. 368, tot vaststelling van 
bepalingen betreffende indienstneming 
door de Raden van Arbeid van perso
neel op arbeidsovereenkomst (Arbeids
overeenkomstenbesluit Raden van Ar
beid) , laatstelijk gewijzigd bij besluit 
van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Sociale Zaken van 8 
September 1943. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 

K 2663 
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Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. In het Koninklijk besluit van 13 
Juli 1934, Staatsblad No. 368, tot vaststel
ling van bepalingen betreffende indienstne
ming door de Raden van Arbeid van perso
neel op arbeidsovereenkomst (Arbeidsover
eenkomstenbesluit Raden van Arbeid), laat
stelijk gewijzigd bij besluit van den Secreta
ris-Generaal vah het Departement van So
ciale Zaken van 8 September 1943, worden 
de navolgende aanvullingen aangebracht: 

Aan het eerste lid van artikel 31 wordt een 
nieuwe volzin toegevoegd, luidende: 

"Indien de arbeider na afloop van de in 
' den eersten volzin bedoelde 26 weken, dan 
wel na zijn ontslag, na afloop van dien ter
mjjn, ter zake van de ziekte of het ongeval 
gedeeltelijk of geheel ongeschikt is tot wer
ken, ontvangt hij, wanneer hij te dier zake 
geen aanspraak op een uitkeering krachtens 
een wettelijke ziekte_ of ongevallenverzeke
ring heeft, gedurende den tijd van zijn ge
deeltelijke of geheele ongeschiktheid tot wer
ken een uitkeering tot zoodanig bedrag als 
hem krachtens de Ongevallenwet 1921 zou 
toekomen, indien hij daaraan recht op uit-
keering kon ontleenen." ' 

Aan artikel 3 1 wordt een nieuw lid toege-
voegd, luidende: , 

"3. Indien de arbeider ten gevolge van 
de ziekte of het ongeval, bedoeld in het eer
ste lid, overlijdt, ontvangen zijn nagelaten 
betrekkingen, wanneer zij te dier zake geen 
aanspraak op een uitkeering krachtens een 
wettelijke ongevallenverzekering hebben, een 
uitkeering tot zoodanig bedrag en tot zoo
danig tijdstip als hun krachtens de Ongeval
lenwet 192 :t zou toekomen, indien zij daar
aan recht op uitkeering konden ontleenen." 

2. Dit besluit wordt in de Nederlandsche 
Staatscourant geplaatst. Het wordt geacht in 
werking te zijn getreden met ingang van 1 
December 1943. 

Amsterdam, 17 Juni 1944. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 

(Uitgeg. as Aui z944). 

(Stct. no. 119) 

z9 Juni 1944. BESLUI van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Landbouw en Visscherij en vun den wnd. 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken, No. 3335 Afd. 
111, betreffende het vaststellen der 
districten (ambtsgebieden), alsmede der 
standplaatsen van de Inspecteurs-Dis
trictshoofden van den Veeartsenijkundi
gen Dienst, tevens Inspecteurs van de 
Volksgezondheid, belast met het toezicht 
op de naleving van de bepalingen van 
de Vleeschkeuringswet, Staatsblad 1919, 
No. 524. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Landbouw en Visscherij en de wnd. 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken; 

Aanvulling L. & S. 1944 
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Gelet op artikel 2 der _Yeewet en op artikel 
6 van de Gezondheidswet (Staatsblad 1919, 
No. 784); 

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; 

Hebben goedgevonden te bepalen: 
In afwijking van artikel 1, sub 3, van het 

K. B. van 25 April 1922, Staatsblad No. 219, 
en van het · K. B. van 31 December 1924, 
Staatsblad No. 62, zooals deze laatstelijk ge
wijzigd zijn bij besluit van den Secretaris
Generaal van het Departement van Land
bouw en Visscherij en van den waarnemend 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken 17 Februari 1942, No. 
2612, Directie van den Landbouw, Afdeeling 
III/26 Februari 1942, No. 191E/Doss. 1, Af
deeling Volksgezondheid, wordt het Rijk ten 
behoeve van den Veeartsenijkundigen Dienst 
en van het Staatstoezicht op de Volksgezond
heid, in het bijzonder belast met het toezicht 
op de naleving van de bepalingen van de 
Vleeschkeuringswet, Staatsblad 1919, No. 
524, verdeèld in de volgende districten 
(ambtsgebieden) en worden de volgende 
standplaatsen aangewezen: 
District ( ambtsgebied) Groningen-Drenthe. 

De provinciën Groningen en Drenthe. 
Standplaats: Groningen (Haren). 

District ( ambtsgebied) Friesland. 
De provincie FriesÎand en de Noord-Oost

polder. Standplaats: Leeuwarden. 

District ( ambtsgebied) Overijssel. 
De provincie Overijssel. Standplaats: 

Zwolle. 
District ( ambtsgebied) Gelderland. 

De provincie Gelderland. Standplaats: 
Arnhem. 

District ( ambtsgebied) Utrecht. 
De provincie Utrecht. Standplaats: Amers

foort. 
District ( ambtsgebied) Noordholland. 

De provincie Noordholland. Standplaats: 
Haarlem (Aerdenhout). 

. District ( ambtsgebied) Zuidholland. 
De provincie Zuidholland. Standplaats: 

's-Gravenhage. 
District ( ambtsgebied) Zeeland-westelijk 

Noordbrabant. 
De provincie Zeeland, benevens het ge

deelte van de provincie Noordbrabant, ten 
oosten begrensd door en met inbegrip van de 
gemeenten Hooge en Lage Zwaluwe, Ter
heyden, Teteringen, Nieuw Ginneken en 
Chaam. Standplaats: Breda. 
District ( ambtsgebied) oostelijk Noordbr~ 

bant. 
De provincie Noordbrabant met uit2onde

ring van het gedeelte, behoorende tot het 
district Zeeland-westelijk Noordbrabant. 
Standplaats: 's-Hertogenbosch. 

29 
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District (ambtsgebied) Limburg. 
De provincie Limburg. Standplaats: Maas

tricht (Meerssen). 
Art. 2. Als de eerste J?laatsvervangers van 

de Inspecteurs-Districtshoofden van den 
Veeartsenijkundigen Dienst, tevens Inspec
teurs van de Volksgezondheid, belast met het 
toezicht op de naleving van de bepalingen 
van de Vleeschkeuringswet, Staatsblad 1919, 
No. 524, treden op de directeuren van de in 
de hooiden der provinciën gevestigde slacht
huizen, benevens voor de provincie Noord
holland de directeur van het slachthuis te 
Amsterdam en voor de provincie Zuidholland 
de directeur van het slachthuis te Rotterdam, 
allen plaatsvervangend inspecteurs van den 
Veeartsenijkundigen Dienst en plaatsvervan
gend inspecteurs van de Volksgezondheid. 

S. Dit besluit treedt in werking op den 
dag van zijn afkondiging. 

's-Gravenhage 
------, 19 Juni 1944. 
Ams~erdam 

S.-G. Dep. v. L. en V., H. M. HIRSCHFELD. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 

(Uitgeg. 2z Juni z944.) 

(Stct. no. 126) 

22 Juni 1944. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Justitie, Bsd. I - No. 221, betreffende 
het aanwijzen van vaste standplaatsen 

. voor woonwagens. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en § 9 der Verordening No. 147/1942 
en in overeenstemming met de §§ 2 en 3 der 
Verordening No. 3/1940 van den Rijkscom
missaris voor het bezette N ederlandsche ge
bied wordt bepaald: 

Art. 1. Dit besluit verstaat onder: 
"Woonwagen": een wagen, uitsluitend of 

hoofdzakelijk als woning gebezigd of tot wo
ning bestemd; 

,,Bewoner van een woonwagen": den hou
der der vergunning inge"olge artikel 2 der 
Wet op Woonwagens en Woonschepen 1918, 
Staatsblad no. 492, of, bij ontstentenis van 
dezen, dengene, op wien de vergunning inge
volge artikel 9 van voornoemde wet over
gaat bij overlijden van den houder. 

2. 1. De gewestelijke politiepresidenten 
wijzen in hun ressort, voor zooveel ' noodig, 
vaste standplaatsen voor woonwagens aan. 

2. De bewoner van een woonwagen is 
verplicht zich op bevel, gegeven door of na
rr.i~ns den gewestelijken politiepresident, met 
ZtJn woonwagen te begeven naar de aange
w_ezen vaste standplaats. Zoo noodig wordt 
~,t bev:el op last van den gewestelijken poli
tteprestdent met behulp van den sterken arm 
ten uitvoer gelegd. 

3. B ij gebreke van trekkracht zijn de be
~~mers van andere woonwagens, voor zoover 

-a ztJ wel over trekkracht beschikken, verplicht 
dez~ ~rekkracht tegen vergoeding ter be
schtkkmg te stellen. De gewestelijke politie-
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president kan, zoo noodig, met behulp van 
den sterken aJ=m aan deze vordering gevolg 
doen geven. 

S. 1. Het is verboden met een woon
wagen de standplaats te verlaten zonder ver
gunning van den gewestelijken politiepresi
dent. 

2. De vergunning wordt niet verleend, 
dan nadat de burgemeesters van de tegen
woordige en van de toekomstige woon- of 
verblijfplaats zijn gehoord. · 

!· 1_. Allen, die in een woonwagen wonen 
of daann nachtverblijf hebben, zijn verplicht 
aan alle ambtenaren van de Staats- en ge
meentepolitie en der marechaussee (gendar
merie) op hun vordering de inlichtingen te 
verstrekken, die zij ter uitvoering van dit 
besluit vermeenen te pehoeven. 

2 . Insgelijks zijn zij verplicht aan de voor
noemde ambtenaren op eerste vordering de 
v~rgum_iingen en andere bescheiden, op de 
uitvoering van dit besluit betrekking heb
bend, ter inzage te overhandigen. 

ó. 1. Overtreding van een der bepalingen 
van dit besluit wordt gestraft met hechtenis 
van ten hoogste zes maanden of geldboete 
van ~en hoo~ste zeshonderd gulden. 

2. De feiten worden beschouwd als over
tredingen. 

3. Bij veroordeeling van den bewoner van 
een woonwagen ter zake van overtreding van 
een der bepalingen van dit besluit kan de 
woonwagen worden verbeurdverklaard en 
kan de ingevolge de Wet op de Woonwagens 
en Woonschepen 1918, Staatsblad no. 492, 
verleende vergunning worden ingetrokken. 

4· Bij vertrek uit de vaste st,andplaats 
zonder de vereischte vergunning vindt, zoo 
noodig, terugleiding met behulp van den 
sterken arm plaats. 

6. De Directeur-Generaal - van Politie 
geeft ~e noodi_ge v~?rschriften ter uitvoering 
van dit besluit. H1J kan daarin bepalen op 
welke personen en op welke woonwagens dit 
besluit niet van toepassing is en aan wien en 
door wien ontheffing van de bepalingen van 
dit besluit kan worden verleend. 

7. ~ Dit besluit treedt in werking op den 
dag .zijner afkondiging. 

Apeldoorn, 22 Juni 1944. 

S.-G. v. h. Dep. v: Justitie, SCHRIEKE. 

(Uitgeg. 30 ju_ni z944.) 

(Stct. no. 128) 

23 Juni 1944. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
~~dbouw en Visscherij, No. 6453, 
R1Jksbureau voor de Voedselvoorziening 
in Oorlogstijd, Afd. Algemeene Zaken 
tot wijziging van het Afvallenbesluit 
1940 I (afvallen van levensmiddelen 
enz.). _ ' 

De Secretarissen-Generaal van de Depar
tementen van Landbouw en Visscherij en 
van Binnenlandsche Zaken; 

Gelet op het besluit van 5 October 1940, 

• 
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Verordeningenblad Stuk 32, No. 181, de Ver
ordening No. 23/1940 en in overeenstemming 
met de§§ 2 en 3 der Verordening No. 3/1940 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche _gebied; 

Hebben goedgevonden: 

A. het Afvallenbesluit 1940 I (afvallen 
van levensmiddelen, enz.) als volgt te wij
zigen: 

I. Artikel 2, lid 2, wordt aldus gelezen: 
"2. De verplichting tot het bewaren en 

ter beschikking stellen van afvallen van le
vensmiddelen geldt niet ten aanzien van le
vensmiddelenafvallen, welke afkomstig zijn 
van de huishouding of het bedrijf van een 
veehouder, voor zoover deze bestemd zijn 
voor normaal gebruik in deszelfs huishou
ding of bedrijf.". 

II. Artikel 2, lid 3, vervalt. 
III. Artikel 6, lid 3, wprdt aldus gelezen: 
"3. Als aanwijzing, bedoel<l in lid 1 geldt 

ten aanzien van ingezamelde aardappeischil
len, groenteafvallen, waaronder begrepen 
groenten, welke op de veilingen de vastge
stelde minimum prijzen niet hebben opge
bracht, en fruitafvalle'n, dat deze rechtstreeks 
--;- v,oor wat betreft houders eener vergun
rung al naar mate dit in de vergunning is 
aangegeven - of aan veehouders of aan 
g:?ssiers _in deze afvallen, die als zoodanig 
btJ het RtJksbureau voor de Voedselvoorzie
ning in Oorlogstijd zijn ingeschreven, moeten 
worden afgeleverd.". , 

IV. Artikel 7, lid 3, wordt aldus gelezen: 
,,3. Dit verbod geldt niet: 
a. voor houders van een vergunning, als 

bedoeld in artikel 5, lid 1; 
b. voor veehouders, voor zoover zij de 

afvallen van een grossier, als bedoeld in ar
tikel 6, lid 3, of van een houder van een ver
gunning, . als bedoeld in artikel 5, lid 1, in 
ontvangst nemen; 

c. voor grossiers, als bedoeld in artikel 6 
lid 3, voor zoover zij de afvallen in ontvangst 
nemen van een anderen grossier of van een 
houder van een vergunning als bedoeld in 
artikel 5, lid 1.". ' 

V. Artikel 7, lid 4, wordt aldus gelezen: 
"4. Een grossier, als bedoeld in artikel 6 

lid 3, is verplicht de , aanwijzingen welk~ 
door het Rijksbureau voor de Voed~elvoor
ziening in Oorlogstijd worden gegeven, op te 
vol~n, welke aanwijzingen met name de ver
plichting tot aflevering van de ontvangen 
afvallen, als bedoeld in artikel 6, lid 3, aan 
een veehouder of een grossier kunnen inhou
den.". 

VI. Nieuw ingevoegd wordt na artikel 7 
artikel 7a, aldus luidende: 

"Art. 7a. 1. Het vervoeren van afvallen 
als bedoeld in artikel 6, lid 3, is verboden. 

2. Dit verbod geldt niet: 
a. voor houders van een vergunning als 

bedoeld in artik.el 5, lid 1 ; ' 

b. voor grossiers, als bedoeld in artikel 6 
lid 3.". · ' 
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VII. In artikel 8, lid 1, wordt na "artikel 
7" ingevoegd : ,,en artikel' 7a". 

VIII. In artikel 12 wordt "tot en met 7" 
gewijzigd in: ,,tot en met 7a"; 

B. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt op den dag na zijn afkondiging in de 
Nederlandsche Staatscourant. 

's-Gravenhage 
Apeldoorn ' 23 Juli 1944. . 

De S.-G. v. h. Dep. ván H ., N. en S., 
1 H. M. HIRSCHFELD. 

De S.-G. v . h. Dep. v. B. Z., FRE~ERIKS. 

(Uitgeg. 27 Juni z944.) 

(Stct. no. 123) 

26 Juni 1944. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal -van het Departement van 
Sociale Zaken, tot wijziging van het 
K. B. van 9 April 1938 (Staatsblad No. 
881), laatstelijk gewijzigd bij K. B . van 
8 Juni 1939 (Staatsblad No. 885), tot -
het vaststellen van een regeling voor de 
toekenning van belooningen wegens het 
afsluiten van verzekeringen en het in
nen van premiën aan de agènten der 
vrijwillige ouderdomsvèrzekering. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/x940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

A~t. 1. Artikel 3 van het K. B. van 9 
Apnl 1938 (Staatsblad No. 881), laatstelijk 
gewijzigd bij K. B. van 8 Juni 1939 (Staats
blad No. 885), tot het vaststellen van •een 
regeling voor de toekenning van belooningen 
wegens het afsluiten van verzekeringen en 
het innen van premiën aan de agenten der 
vrijwillige ouderdomsverzekering wordt als 
volgt gelezen: 

"Voor het begin van elk jaar zal door het 
bestuur der Rijksverzekeringsbank aan de 
Raden van Arbeid worden medegedeeld of 
over het volgend jaar extra afsluitprovisie 
aan de agenten V.O.V. kan worden verleend 
en, zoo ja, onder welke voorwaarde en tot 
welk bedrag. 

De door de Raden van Arbeid te dezer 
zake te treffen regelingen en de nader daarin 
eventueel aan te brengen wijzigingen behoe
ven de goedkeuring van het bestuur der 
Rijksverzekeringsbank. 

2, Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

De af.kondiging van dit besluit zal in de 
Nederlandsche Staatscourant plaats vinden. 

Amster?am, 26 Juni 1944. ' 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S. Z ., VERWEY. 

(Uitgeg. 27 Juni z944.) 
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(Stct. no, 172) 

30 Juni 1944. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Justitie, 6e Afdeeling A.S. No. n39, 

~ betreffende wij ziging en aanvulling van 
het Koninklijk besluit van 29 December 
1933 (Staatsblad no. 776) tot vaststelling 
van bepalingen omtrent de jaarwedden 
van de leden en den griffier van en de 
substituut-griffiers bij den Centra!en 
Raad van Beroep en van de voorzitters 
en griffiers van de raden van beroep. 

Op grond van de Verordening No. 23/I940 
en in overeenstemming met de §§ 2 en 3 van 
de Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt-..bepaald: 

Art. 1. In het Koninklijk besluit van 29 
December 1933, Staatsblad no. 776, worden 
de volgende wijzigingen· gebracht: 

A. Gerekend van 1 Januari 1942: 
Aan artikel 7 wordt een nieuw vierde lid 

toegevoegd, luidende: 
,,Indien een ongehuwde in artikel 1 ge

noemde ambtenaar van 35 jaar of jonger in 
het huwelijk treedt, ontvangt hij over den 
,diensttijd, gedurende welken hij aan den 
ongehuwdenaftrek onderworpen is geweest, 
een uitkeering naar reden van 3 ten honderd 
per jaar, met een maximum van 15 ten hon
derd, van de jaarwedde, welke hij op den dag, 
voorafgaande aan het huwelijk, geniet, voor 
zooveel noodig verminderd met den aftrek, 
bedoeld in dit artikel." 

B . Gerekend van 1 Juli 1942 : 
In het tweede lid van artikel 7 vervallen 

de woorden: 
,,in gezinsverband levende". 
2, Dit besluit wordt geplaatst in de Ne

derlandsche Staatscourant en treedt in wer
king op den dag van zijn afkondiging. 

Apeldoorn, 30 Juni 1944. 
De S .-G. v. h. Dep. v. Justitie, SCHRIEKE. 

(Uitgeg . 4 September z944.) 

(Stct. no. 172) 

30 Juni 1944. BESLUIT van den Secreta- . 
ris-Generaal · van het Departement van 
Justitie, 6e Afdeeling A.S., No. II39, 
betreffende wijziging en aanvullin~ van 
artikel 9 de Wet van s Juli 19ro (Stbl. 
no. 181) tot regeling van de samenstel
ljng van den hoogen raad, de gerechts
hoven, de arrondissementsrechtbanken 
en de kantongerechten en van de jaar
wedden der rechterlijke ambtenaren, 
alsmede van de klassen der rechtbanken 
en kantongerechten. 

Op grond van de Verordening No. 23/1940 
en in overeenstemming met de §§ 2 en 3 van 
de Verordening No. 3/i940 · van den Rijks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Art. 1. In de Wet van s Juli 19xo (Staats
blad no. 181) worden de volgende wijzigin
gen gebracht: 

A. Gerekend van 1 Januari 1942: 
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Aan artikel 9 wordt een nieuw vierde lid 
toegevoegd, luidende: 

.,Indien een ongehuwde rechterlijke amb
tenaar van 35 jaar of jonger in het huwelijk 
treedt, ontvangt hij over den diensttijd, ge
dure~de welken hij aan den ongehuwden
aftrek onderworpen is geweest, een uitkee
ring naar reden van 3 ten honderd per jaar, 
met een maximum van 15 ten honderd, van 
de jaarwedde, welke hij op den dag, vooraf
gaande aan het huwelijk, geniet, met inbe
grip van de vergoedingen, welke krachtens 
deze wet worden genoten, voor zooveel noo
dig verminderd m et den aftrek, bedoeld in 
dit artikel." 

B . Gerekenq van 1 Juli 1942: 
In het tweede lid van artikel 9 vervallen 

de woorden: 
,,in gezinsverband levende." 
2. Dit besluit wqrdt geplaatst in de Ne

derlandsche Staatscourant en treedt in wer
king op den dag van zijn afkondiging. 

Apeldoorn, 30 Juni 1944. 
De S .-G. v . h . Dep. v. Justitie, SCHRIEKE. 

(Uitgeg. 4 September z944.) 

(Stct. no. 181) 

30 Juni z944. BESCHIKKING van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Binnenlandsche Zaken · en 
van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming no. II936/15/1, Afdee
ling L . 0 ., betreffende maatregelen ter 
verbetering van de salarispositie van een 
gedeelte vàn het onderwijzend personeel 
van de lagere scholen. 

Op grond'van § 1 van de 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: 

Art. 1, De beschikking van 6 A,Pril 1944 
van de Secretarissen-Generaal .van de De
partementen van Binnenlandsche Zaken en 
van Financiën betreffende eenige verder 
gaande maatregelen ter verbetering van de 
salarispositie van het Rijkspersoneel, is me
de van toepassing op de hoofden van scho
len en onderwijzers, die bezoldigd worden 
volgens de regeling, bedoeld in het eerste en 
tweede lid van artikel 30 der L. O.-wet 1920. 

2. De in artikel x'bedbelde regeling wordt 
voor de toepassing van artikel 51, 12de lid, 
der L. O.-wet 1920 geacht wijziging te bren
gen in de bezoldiging van de onderwijzers 
volgens het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1934. 

3. D .eze beschikking wordt geacht in wer-
king te zijn getreden op 1 Januari ' 1944. 

Zij wordt geplaatst in de Ned. Stct. 
Apeldoorn,} 
Deventer, 30 Juni 1944., 
Apeldoorn, 

De S.-G. v . h . Dep. v . B . Z ., FREDERIKS. 
De wnd. S.-G. v. h . Dep. van Financiën, 

M. M. ROST VAN TONNINGEN. 
De..S.-G. v.h. Dep. v. 0 ., W. en K ., J. v. DAM 

· (Uitgeg. :u Sept. z944). 
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(Stct. no. 186) 
4 Juli 1944. BESLUIT van den Secretaris

Generaal van het Departement van 
Justitie, 6de Afdeeling, No. 1554, be
treffende tijdelijke zetels en tijdelijke 
zittingplaatsen voor d,e gerechten. 

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: 

Art. 1. (1) De Secretaris-Generaal van 
het Departement van Justitie kan, in ver
band met evacuatie of andere oorlogsom
standigheden, voor gerechten, genoemd in 
de wet op de regterlijke organisatie en het 
beleid der justitie: 

1) een tijdelijken zetel ter vervanging 
van den wettelijken zetêl aanwijzen; 

2) tijdelijke zittingplaatsen buiten den 
zetel aanwijzen. 

(2) De aanwijzingen, bedoeld io het voor
gaande lid, geschieden bij beschikking van 
den Secretaris-Generaal, af te kondigen in 
de Nederlandsche Staatscourant. 

2. Dit besluit treedt in werking op· den 
dag zijner afkondiging. 

Apeldoorn, 4 Juli 1944. 
S.-G. v. h. Dep. v. Justitie, SCHRIEKE. 

(Uitgeg. r4 Juli r944.) 

(Stct. no. ló4) 

5 Juli 1944. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Dep,irtell}ent van So:. 
ciale Zaken, No. 461 D/Doss. 49, Afd. 
Volksgezondheid, tot wijziging en aan
vulling van het Melkbesluit (Staatsblad 
192q, No. 43), zooals 'dit opnieuw is af
gekondigd bij besluit van 15 Juli 1939, 
Staatsblad No. 683. 

Op grond van de artikelen 14 en 15 der 
Warenwet (Staatsblad 1935, No. 793), in 
overeenstemming met het advies van -de 
commissie, bedoeld in artikel 1 7 van genoem
de wet, alsmede met de artikelen 2 en 3 der 
Verordening No. 3/i940 van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche ge
bied, wordt bepaald: 

Art. 1. Artikel 8 van het Melkbesluit 
(Staatsblad 1929, No. 43), zooals dit op
nieuw is afgekondigd bij besluit van 15 Juli 
1939, Staatsblad No. 86,Ü, wordt aangevuld 
met twee nieuwe leden 3 en 4, luidende: 

"3. Producten, op overeenkomstige wijze 
bereid, als aangegeven in het eerste lid, doch 
met vervanging van karnemelk door wei of 
door wei in eenigen vastèn vorm en water, 
waarbij onder wei hier uitsluitend wordt 
verstaan het product van dien naam, ver
kregen bij de kaasbereiding, mogen uitslui
tend en moeten worden aangeduid met den 
naam weipap. . 

4. Weipap, de als zoodanig aangeduide 
en de kennelijk als zoodanig aanwezige waar 
moeten, behalve aan het gestelde in het 
tweede lid, onder b tot en met f, nog voldoen 
aan de volgende eischen: 
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a. het gehalte aan droge stof moet ten 
min.ste 10,7 % bedragen; 

b. de som der gehalten aan melksuiker 
en melkzuur moet ten minste 4,3 % bedra
gen· 

è.' het gehalte aan gort err/of aan andere 
zetmeelhoudende grondstoffen moet ten min
ste 6,25 % bedragen." 

2. Aan de Metlioden van Onderzoek, be
hoorende bij het in het vorig artikel genoemd 
besluit, wordt na hoofdstuk VIII toegevoegd 
een hoofdstuk IX, luidende als volgt: 

.,IX. Andere melkproducten. 
Bepaling van de droge stof van karne

melkspap en weipap geschiedt door een hoe
veelheic;l van 10 gram van de goed homogeen 
gemaakte waar met een ongev. 2 à 3-voudige 
hoeveelheid zand gemengd gèdurende 2 uren 
te drogen op het waterbad en daarna gedu
rende een ' half uur bij 102°-105° C. Het 
gewichtsverlies worgt als water aangemerkt. 

De bepaling van het gehalte aan melkzuur 
geschiedt door de bepaling van deflJ zuurte
graad en dezen te herleiden op melkzuur. 

De bepaling van het gehalte aan melk
suiker geschiedt, als aangegeven in deze me
thoden onder I, sub 8. 

Het gehalte aan zetmeelhoudende grond
stoffen van weipap wordt berekend door het 
gehalte aan droge stof te verminderen met 
de som van drie vierden van het gehalte aan 
melkzuur en 9/7 maal het gehalte ami lactose 
en het aldus verkregen getal te vermenigvul
digen met 100/85." 

!J. Waar in het in artikel 1 genoemd be
sluit en in de daarbij behoorende Methoden 
van Onderzoek het woord "zuurgraad" voor
komt, -wordt dit vervangen door het woord 
.,zuurtegraad". . 

4. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag na dien van zijn afkondi
ging. 

Amsterdam, 5 JuJ,i 1944. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 

(Uitgeg. 9 Aug. r944.) 

(Stct. no. 167) 

7 Juli r944. BESCHIKKING van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Algemeen Bestuur, No. 
4330/R, Afd. Ambtenarenzaken, betref
fende verlenging van den termijn no
pens de mogelijkheid tot het stellen op 
non-activiteit van burgerlijk Rijksper
soneel, welks diensten in verband met 
de sedert den 1oden Mei 1940 ingetre
den bijzondere omstandigheden tijdelijk 
gemist kunnen worden. 

' Op grond van § 2 van de Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 van de Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied bepalen wij als volgt: 

Art. 1. De termijn van ten hoogste één 
jaar, genoemd in artikel 1, eerste lid, van de 
Nonactiviteitsregeling burgerlijk Rijksper
soneel van 18 November 1940, gedurende 
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welken burgerlijke Rijksambtenaren, wier 
diensten in verband met de sedert den 1oden 
Mei 1940 ingetreden bijzondere omstandig
heden tijdelijk gemist kunnen worden, op 
nonactiviteit kunnen worden gesteld, welke 
termijn bij onze beschikkingen van 30 Juni 
1941, No. 55077 I, 29 Juni 1942, No. 66161, 
en 10 Augustus 1943, No. 1809/R, Afdeeling 
Ambtenarenzaken, telkens met ten hoogst~ 
één jaar werd verlengd, wordt mits deze an• 
dermaal met ten hoogste één jaar verlengd 

2. Deze beschikking wordt in de Neder• 
landsche Staatscourant geplaatst. Zij wordt 
geacht in werking te zijn getreden met ingang 
van I Juli 1944. 

Apeldoorn, 7 Juli 1944. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. A. Z., SCHRIEK& 

S.-G. v. h. Dep. v. Justitie, SCHRIEKE. 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. Fin., 
M. ROST VAN TONNINGEN. 

S.-G. v. h. Dep. v. B. Z ., FREDERIKS. 

S.-G. v. h. Dep. v. Wat., W. v. D. VEGTE. 

S.-.G. v. h. Dep. v. 0., W. en K., J. VAN DA:14 

Wnd. S.-G. Dep. v . V . en K ., DE RANITZ 

S.-G. Dep. v.H., N. en S ., H.M. HIRSCHFELll 

S.-G. Dep. v. L. en V., H. M. HIRSCHFELll 

Wnd. S .-G. v . h . Dep. v. S . Z ., VERWEY. 

S.-G. v. h. Dep. v . Kol., 0. E. W. S1x. 
(Uitgeg. z4 Aug. z944). 

(Stct. no. 135) 

r2 Juli 1944. BESLUIT van de Secretaris
sen-Generaal van de Departementen 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, 
voor Bijzondere Economische Zaken, 
van Financiën en van Waterstaat, No. 
62769 Z., Directie van Handel en Nij 
verheid, in zake de Zee- en Luchtvaart
verzekeringswet 1939. 

De Secretarissen-Generaal van de Depar
tementen van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart, voor Bijzondere Economische Zaken, 
van Financiën en van Waterstaat; 

Gelet op § 1 der Verordening No. 23/1940 
en in overeenstemming met de §§ 2 en 3 van 
de Verordening No. 3/x940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied woq:lt bepaald : 

Art. 1. De Zee- en Luchtvaartverzeke
ringswet 1939 (Staatsblad No. 637), laatste
lijk gewijzigd bij besluit van 17 October 1941, 
No. 52608 Z. (Nederlandsche Staatscourant 
van 18 October 1941, No. 203), wordt nader 
gewijzigd als volgt : 

I. Artikel 2, lid 2, sub c, wordt gelezen 
als volgt: 

c. goederen, waarbij Nederlandsche of 
Nederlandsche overzeesche belangen zijn be
trokken en welke: 

1. zich bevinden, in zeeschepen, lucht
vaartuigen of andere middelen van vervoer, 
of 

2. met bestemming naar eèn der gebieds
deelen van het Koninkrijk buiten dat ge
biedsdeel liggen opgeslagen; 
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II. In artikel 4 worden de woorden "dan 
wel bij goederen, welke zich bevinden in 
zeeschepen of luchtvaartuigen, of goederen, 
welke met bestemming naar een der gebieds
deelen van het Koninkrijk liggen opgesla
gen", vervangen door de woorden "dan wel 
bij goederen, als bedoeld in artikel 2, lid 2, 

onder c,". 
2. Dit besluit wordt in de Nederlandsche 

Staatscourant afgekondigd. Het treedt in 
_werking met ingang van den dag na dien zij
ner afkondiging en werkt terug tot 14 Juni 
1944. 

Amersfoort, 12 Juli 1944. 
S.-G. Dep. v.H.,N. en S., H.M. HIRSCHFELD. 

S.-G. voor Bijzondere Economische Zaken, 
M. M . ROST VAN TONNINGEN. 

Wnd. S.-G. v . h. Dep. van Fin. , 
M. M. ROST VAN TONNINGEN. 

S.-G. v. h. Dep. v . Wat., W. V. o. VEGTE. 

(Uitgeg. r3 Juli z944.) 

(Stct. no. 168) 

z7 Juli 1944. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken tot tijdelijke afwijking 
van bepalingen, voorkomende in b!!slui
ten, gebaseerd op de artikelen 14 en 15 
der Warenwet en betrekking hebbende 
op het gebruik van, conserveermiddeleq 
in waren, Nó. 482 D/dossier 29, afdeeling 
Volksgezondheid. 

Op grond van de artikelen 14 en 15 der 
Warenwet (Staatsblad 1935, No. 793)_, gelet 
op het advies der commissie, bedoeld in ar
tikel 1 7 dier wet, alsmede in overeenstem
ming met de artikelen 2 en 3 der Verorde
ning No. 3/1940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, wordt 
bepaald: 

Art. 1. Zoolang benzoëzuur en zijn zou
ten als distributiegoed zijn aangewezen, mag: 

a. in die gevallen, waarin voor bepaald 
aangewezen waren benzoëzuur, onderschei
denlijk natriumbenzoaat, als conserveermid
del is toegelaten, in plaats daarvan gebruik 
worden gemaakt van de aethyl- of de pro
pylester, of mengsels dezer beide esters, van 
para-oxybenzoëzuur, echter in geen grootere 
)loeveelheid dan waarin benzoëzuur in de be
treffende waren is toegelaten; 
, b. in huishoudjam, huishoudgelei, na

maakgelei en namaakappelstroop, zich be
vindende in een niet luchtdichte verpakking, 
welke zich niet leent voor sterilisatie, ben
zoëzuur, de aethyl- of propylester van para
oxybenzoëzuur of salacylzuur, elk tot een 
hoeveelheid van ten hoogste 400 milligram 
per kilogram der waar, aanwezig zijn. 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag na dien van afkondiging. 

Amsterdam, 17 Juli 1944, 
Wnd. S.-G. v.h. Dep. v _S. Z., VERWEY. 

(Uitgeg. a9 Aug. z944). 

---, 
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(Stct. no. ló6) 

20 Juli 1944. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Financiën (Ned. Stct. 1944, no. 156), 
houdende nadere wijziging van het Ko
ninklijk besluit van 16 Maart 1922 
(Staatsblad 1939, no. 442) tot uitvoe
ring van enkele bepalingen van de Ta
bakswet (Staatsblad 1921, no. 712) . . 

Op grond van§ 1 van de Verordening No. 
23/1940 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: 

Art. 1. Van artikel 2 van het Koninklijk 
besluit van 16 Maart 1922 (Staatsblad 1939, 
no. 442) worden de laatste twee leden gele
zen als volgt: 

De zegels worden gedrukt als volgt: 
die sub a, voor zoover zij zullen dienen 

voor sigaren, belast met een accijns v;m 20 
ten honderd, een ondergrond in bruingrijs, 
een overdruk in blauw en een opdruk, ver
meldende soort van het tabaksfabrikaat, hoe
veelheid, kleinhandelsprijs en bedrag aan op
centen in rood; 

die sub b, voor zoover zij zullen dienen 
voor sigaren, belast met een accijns van 20 
ten honderd, een ondergrond in bruingrijs en 
een overdruk met kleinhandelsprijs en be
drag aan opcenten in blauw; . _ 

die sub a, voor zoover zij zullen dienen 
voor sigaren, belast met een accijns van 25 
ten honderd, een ondergrond in bruingrijs, 
een overdruk in rood en een opdruk, ver
meldende soort van het tabaksfabrikaat, hoe0 

veelheid, kleinhandelsprijs en bedrag aan op
centen in zwart; 

die sub b-; voor zoover zij zullen dienen 
voor sigaren, belast met een accijns van 25 
ten honderd, een ondergrond in bruingrijs en 
een overdru~met kleinhandelsprijs en bedrag· 
aan opcenten in rood; 

· die sub c, een ondergrond in bruingrijs, een 
overdruk in groen en een opdruk, vermel
dende soort van het tabaksfabrikaat, hoe
veelhei~, kleinhandelsprijs en be~rag aan op
centen ,n zwart; 

die sub d, een ondergrond in bruingrijs, 
een overdruk in paars en een opdruk, vermeL 
dende soort van het tabaksfabrikaat, hoe
veelheid, kleinhandelsprijs en bedrag aan op
centen in zwart. 

De vóór het in werking treden van het be
sluit van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Financiën van 20 Juli 1944, 
no. xo, bestaande zegels behouden hun gel
digheid, voor zoover ze zijn aangebracht op 
of om in het vrije verkeer voorhanden ver
pakkingen van tabaksfabrikaten en van siga
ren. 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 15 Augustus 1944. 

Deventer, 20 Juli 1944, no. II. 

De wnd. S.-G. v. h. Dep. v. Fin. H. PosTMA. 

(Uitgeg. II Augustus 1944.) 
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(Stct. no. 157) 

21 Juli 1944. BESCHIKKING van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Financiën tot uitvoering van het 
Besluit Schoolgeld lager onderwijs 1944. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financiën; 

Gelet op het Besluit Schoolgeld lager on
derwijs 1944; 

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; 
Heeft goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Art. 1. De Beschikking Schoolgeldhef
fing 1942 is mede van toepassing ten aanzien 
van de heffing van schoolgeld voor het ge
woon, het voortgezet gewoon en het uitge
breid lager onderwijs. 

2. Deze beschikking treedt in werking op 
den dag, volgende op dien harer afkondiging 
in de Nederlandsche Staatscourant. 

Deventer, 21 Juli 1944. 
W111d. S.-G. v. h. Dep. v. F., H . PosTM~. 

(Uitgeg. 14 Aug. 1944). 

(Stct. no. 146) 

24 Juli ,1944. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departé
ment van Binneruandsche Zaken tot re
geling van het recht op vervroegd ouder
domspensioen van politiepersoneel. 

Op grond van artikel 1 van de Verorde
ning No. 23/r940 en in overeenstemming met 
de artikelen 2 en 3 van de Verordening No. -
3/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied bepaal ik: 

Art. 1. Als betrekkingen, bedoeld in ar
tikel 49 der Pensioenwet 1922 (Staatsblad 
No.240), worden mede aangemerkt: 

A. de betrekkingen bij de politie, waar
onder begrepen de brandweerpolitie en de 
luchtbeschermingsdienst; 

B. marechaussee tweede klasse, mare
chausee eerste klasse, wachtmeester-titulair 
der marechaussee, wachtmeester der mare
chaussee, wachtmeester eerste klasse der ma
rechaussee, opperwachtmeester der mare
chaussee en adjudant-onderofficier der ma
rechaussee'. 

2. 1. Voor de toepassing van artikel 48, 
eerste lid, onder 1:1, der Pensioenwet ,92:0 
(Staatsblad No. 240) wordt tijd, vóór 1 
Maart 1943 in een betrekking als ambtenaar 
in den zin dier wet bij de Rijks- of gemeente
politie, dan wel tijd, vóór 5 Juli 1940 in een 
betrekking beneden den rang van officier bij 
de marechaussee doorgebracht, ten aanzien 
van de vervulling der in genoemde wetsbe
paling nopens den diensttijd gestelde voor
waarde gelijkgesteld met diensttijd in een 
betrekking, als bedoeld in artikel 49 dier 
wet. 

2. Voor de toepassing van artikel 48, vier
de lid, der };'ensioenwet 1922 (Staatsblad 
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No. 2; ~) wordt de in den aanhef van het 
vorig lid genoemde tijd aangemerkt als te 
zijn doorgebracht in een betrekking, als be
doeld in artikel 49 dier wet. 

3. Deze beschikking, welke il\ de Neder
landsche Staatscourant wordt bekendge
maakt, wordt geacht in werking te zijn ge- · 
treden, voor zooveel de in artikel 1, sub A, 
gemelde betrekkingen betreft, met ingeng 
van 1 Maart x943 en , voor zooveel de in ar
tikel x, sub B , genoemde betrekkingen aan
gaat, met ingang van 5 Juli 1940. 

Apeldoorn, 24 Juli x944. 
S.-G. v. h. Dep. v. B. Z ., FREDERIKS. 

(Uitgeg. 28 Juli z944.) 

(Stct. no. 156) 

26 Juli z944. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Financiën (Ned. Stct. x944, no. 156) 
tot nadere regeling van de belasting op 
bier. 

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 b epaald: 

Art. 1. B ij invoer van bier wordt een ac
cijns geheven naar den maatstaf van tien 
gulden per hectoliter. ' 

2. Onderdeelen I en II van post 16 van 
·het bij de' Tariefwet 1934 behoorende tarief 
van invoerrechten worden vervangen door: 

I. Ingevoerd op flesschen, kruiken of an
dere verpakking, inhoudende 1200 gr. 
of minder, onverminderd den bij in
voer verschuldigden accijns en onver
minderd het sub II aangegeven in-
voerrecht .... .. ... . ........ . ...... . . . .. . .. .. . 

waarde 10 pct. 
II. Ingevoerd op andere 

wijze, onverminderd 
den bij invoer ver
schuldigden accijns . . . hl. f 4.50. 

3. x. In artikel 1 van de dezerzijdsche 
beschikking van 20 December .1940, no. n8 
(Nederlandsche Staatscourant van 27/28 De
cember 1940) , vervallen het woord "bier" en 
de daarachter geplaatste kommà, zoomede 
het bepaalde onder letter e. 

2. De dezerzijdsche beschikking van 24 
Januari 1941, no. II6 (Nederlandsche S taats
courant van 29 Januari 'i:941 ) en die van 23 
Mei 1941, no. 268 (Nederlandsche Staats
courant van 6 Juni 1941) vervallen. 

4. Op den accijns op bier worden 100 op
centen geheven. 

5. x. Ten aanzien 'van de hoeveelheden 
bier, daaronder begrepen de nog niet geheel 
afgewerkte brouwsels, welke de bierbrouwers 
bij den aanvang van 15 Augustus 1944 voor
handen hebben, heeft navordering wegens 
heffing van opcenten plaats. 

2. Deze navordering beloopt vijf gulden 
en zestig cent per hectolitergraad, berekend 
volgens artikel 1 van de Bierwet 1917. 
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6. x. De bierbrouwers zijn verplicht van 
de bij hen bij den aanvang van 15 Augustus 
1944 aanwezige hoeveelheden bier vóór 19 
Augustus 1944 aangifte te doenbij den ont
vanger der accijnzen, onder wiens kantoor de 
brouwerij is gevestigd. 

2. De ambtenaren der accijnzen zijn be
voegd die hoeveelheden op te nemen en 
daarvan monsters te nemen. 

3. Het nagevorderde bedrag wordt door 
d en ontvanger vastgesteld en bij kennisge
ving aan den bierbrouwer medegedeeld. 

7. x. Het nagevorderde bedrag moet, tel
kens voor een derde gedeelte, worden be
taald v óór den twintigsten dag van de maan
d en November 1944, December 1944 e n Ja
nuari 1945. 

2 . . D e Secretaris- Generaal van het De
~partement van F inanciën kaq_ 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 no. 38) zijn t en deze van toepas
sing. · 

8. In artikel 44, tweede lid, van voor
noemde Algemeene Wet wordt na " ruwe sui
ker beneden de honderd ponden," ingevoégd: 
bier beneden de honderd liter,. 

9. In de artikelen 5, 6 en 7 der wet van 
4 April 1870 (Staatsblad no. 6I) wordt nà 
,,gedistilleerd,'' ingevoegd : bier,. 

10. In artikel 1, eerste lid, van het Ko
ninklijk besluit van 3 Juli 1922 (Staatsblad 
no. 423) wordt nà het bepaalde onder letter 
b, met vervanging van de daarachter ge
plaatste punt door een kommapunt, toege
voegd: 

c . bier. 
ll. De Secretaris- Generaal van het De

partement van F inanciën stelt de voorschrif
ten vast, welke ter aanvulling n ter uitvoe
ring van dit besluit noodig zijn. 

12. Hij , die de voorschriften van dit be
sluit of die, uitgevaardigd ter uitvoering 
daarvan, overtreedt, wordt gestraft met een 
geldboete van t en hoogste duizend gulden. 

13. 1. De feiten, strafbaar gesteld biJ of 
krachtens dit besluit, worden beschouwd als 
misdrij ven. · 

2. De feiten worden vanwege den Secre
t a ris-Generaal van het Departement van Fi
n;mciën 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 De
. partement van Financiën kan toestaan, dat 

de bij of krachtens dit besluit strafbaar ge
stelde feiten bij transactie worden afgedaan. 

4. -De in zake van invoerrechten en ac
cijnzen geldende bepalingen voor het geval 
van wanbetaling van geldboete, zijn ten aan
zien van ingevolge dit besluit opgelegde geld
boeten van toepassing. 

14. 1. Indien een bij of krachtens dit be
sluit strafbaar gesteld feit wordt begaan door 
of vanwege een rechtspersoon, wordt de straf
vervolging ingesteld en de straf uitgespro-
ken tegen de leden van het bestuur. · 
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2. Geen straf wordt uitgesproken tegen 
den bestuurder, van wien blijkt, dat het feit 
buiten zijn toedoen is begaan. 

15, Dit besluit treedt in werking met in
gang van 15 Augustus 1944. 

Deventer, 26 Juli 1944, no. 1. 
De wnd. S.-G. v. h. Dep. v. Fin. H. PosTMA. 

(Uitgeg. II Augustus z944.) 

(Stct. no. 159) 

26 Juli 1944. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat, tot nadere wijziging van het 
Algemeen Reglement Vervoer. 

Op grond van artikel 27 der Spoorwegwet 
en in overeenstemming met de §§ 2 en 3 der 
Verordening No. 3/z940 van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche ge
bied wordt bepaald: 

a. In het Algemeen Reglement Vervoer 
worden de volgende wijzigingen aange
bracht: 

I. Het vo<;>rschrift van artikel 17, § 3, 
wordt eerste hd en voorzien van de aandui
ding: (1). 

2. Aan artikel 17, § 3, wordt een tweede 
lid toegevoegd, luidende: ,,(2). Indien in 
een rijtuig niet voldoende zitplaatsen be
schikbaar zijn, is een reiziger, jonger dan één 
en twintig jaar, op aanwijzing van de beamb
ten en bedienden van den Spoorweg ver
plicht, zijn zitplaats af te staan aan ee~ van 
een behoorlijk plaatsbçwijs voorzienen reizi- • 
ger, voor zoover deze den leeftijd van ten 
minste veertig jaar heeft bereikt, dan wel 
kennelijk invalide of ziek is. 

3. In artikel 58, § 1, eerste lid, wordt in 
den tweeden volzin tusschen in" en de" 
ingevoegd: ,of krachtens". " " 

4. Aan het slot van het opschrift van ar
tikel 6I wordt toegevoegd: ,,(of ontvangbe
wijs)". 

5. In artikel 6I, § 5, wordt in den eersten 
volzin achter· het woord: ,,duplicaat-vracht
brief" ingevoegd: ,,(of ontvangbewijs)"; de 
aanhef van den tweeden volzin wordt ge
lezen: ,,De duplicaat-vrachtbrief (of het 
ontvangbewijs), die den afzender worden te
ruggegeven, hebben niet ..... enz.". 

_6. In artikel 63, § 4, wordt achter "du
phcaat-vrachtbrief" ingevoegd: (of ont
vangbewijs)"; in de plaats va~' ,,dezen'; 
wordt gelezen "deze". 

7. Artikel 66, § 2,'wordt gewijzigd en ge
lezen: 

,,§ 2. De Spoorweg is slechts verplicht, 
den afzender het rembou-rsement uit te beta
!en, voor zoover het door den geadresseerde 
1s g~stort". 

8. In artikel 88, vierde lid, wordt achter 
het woocd "duplicaat-vrachtbrief" inge
voegd: ,,(of het ontvangbewijs)". 

9. In artikel 96, vijfde Jid, wordt achter het 
woord "duplicaat-vrachtbri~f'' ingevoegd: 
,,(of ontvangbewijs)". 

b. Dit besluit treedt in werking met in-

1944 

gang van den dag na dien zijner afkondi~ 
ging. 

Utrecht, 26 Juli 1944. 
De S .-G. v. h. Dep. v. Waterstaat, 

W. L. Z. V.D. VEGTE. 

(Uitgeg. z6 Augustus 1944). 

(Stct. no. 151) 
28 Juli z944. BESLUIT van den Secretaris

Generaal van het Departement van Ju
stitie, 2de Afdeeling A, No. n41, tot 
vaststelling van een bezoldigingsregeling 
voorcle parketwachters. 

Op grond van artikel 6 van het Besluit 
No. 41/1943 'betreffende de instelling van 
parketwachters en in overeenstemming met 
de§§ 2 en 3 der Verordening No. 3/z940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne, 
derlandsche gebied wordt bepaald: 

§ 1. Algemeene bepalingen. 
Art. 1. De bezoldiging van de parket

wachters wordt met inachtneming van de i11 
dit besluit gestelde regels vastgesteld op dt
bedragen, als in de bijlage van dit besluit 
voor iederen. rang is aangegeven. 

2. 1. De bepalingen van het Bezoldigings
b!;sluit B~rgerlijk~ Rijksambtenaren 1934 
ZtJn, met mtzondenng van de artikelen 1 tot 
en met 5, 6, leden 1 en 4, 8, lid 2, 22 en 24 tot 
en met 33, van overeenkomstige toepassing 
ten aanzien van de parketwachters, voor zoo. 
ver dit besluit niet anders bepaalt. 

2. Bij toepassing van deze bepalingen op 
de parketwachters wordt in artikel 21, lid :r, 
onder b, in plaats van "Rijksbetrekking" ge
lezen "Overheidsbetrekking", en onder c i!l 
plaáts van ',,'s Rijks schatkist": ,,een Over• 
heidskas". _ 

S. Bij nadere beschikking worden de ver• 
goedingen vastgesteld voor: 

1 °. het aanschaffen en aanvullen val! 
dienstkleeding en uitrusting, alsmede voor 

- de noodzakelijke veranderingen; 
2°. het aanschaffen en gebruiken val! 

eigen vervoermiddelen (motorrijtuigen, rij
wielen en andere voertuigen). 

4. 1. Aan parketwachters, die ten gevolge 
van detacheering gescheiden leven van hU11 
gezinnen en geen vergoeding ontvangen op 
grond van de bepalingen van het Reisbesluit 
1916, kan een scheidingstoelage volgens bij 
nadere beschikking uit te vaardigen bepalin
gen worden toegekend. 

2. Een zelfde scheidingstoelage kan oen 
par~etwachter worden toegekend, in wiens 
gezm een besmettelijke ziekte heerscht en 
die desondanks krachtens een dienstbevel 
zijn dienst moet uitoefenen en dientengevol
ge gescheiden van zijn gezin moet leven. 

§ Il. Overgangsbepalingen. 
ó. Ten aanzien van de parketwachters 

die op het tijdstip van ingang van hun be~ 
noeming in tijdelijken of vasten dienst wa
ren aange,steld çij de Nederlandsche Politie 
<ambtenaren van politie), blijven de bepa
lmgen van de Verordening No. 18/z943 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette ,Ne-
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• derlandscjle gebied (Verordening Bezoldi
ging Politie 1943) van overeenkomstige toe
passing. 

6. Onverminderd het bepaalde in het vo
rige~artikel ontvangen de parketwachters, die 
op de dagteekening van dit besluit in het be
zit van een bezoldiging zijn, voor zoover en 
voor zoolang de hun volgens dit besluit toe
komende bezoldiging lager is dan de reeds 
toegekende bezoldiging, het verschil als 
vaste toelage. 

§ III. Slotbepaling. 
7. Dit besluit wordt geacht in werking te 

zijn getreden op 1 Mei 1943. 

(Stct. no. 180) 
• 

45-S 

7 Augustus 1944. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken, No·. 565 D/doss. 38, 
Afdeeling Volksgezondheid, tot tijdelijke 
afwijking van het Broodbesluit (Staats
blad 1925, No. 478) . 

Op grond van de artikelen 14 en 15 der 
Warenwet (Staatsblad 1935, N°. 793), in over
eenstemming met het advies der commissie, 
bedoeld in artikel 17 dier wet, alsmede met 
de artikelen 2 en 3 der Verordening N°. 3/ 
1940 van den Rijksèommissaris voor het be
zette N ederlandsche gebied wordt bepaald: 

Apeldoorn, 28 Juli 1944. , Art. I. 1, Zoolang oliën en vetten als 
distributiegoed in den zin van de Distribu
tiewet 1939 zijn aangewezen, kan, in afwij
king van het bepaalde in artikel 5 van het 
Broodbesluit (Staatsblad 1925, N°. 478) door 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken op aanvraag toe
stemming worden verleend tot het gebruik 
van emulsies van paraffine als plaatsmeer
middel bij de bereiding van brood. 

s.-G. v. h. Dep. v. Justitie, SCHRIEKE. 

(Uitgeg. 4 Aug. z944). 
~IJLAGE. 

Schaal x. Wachtmeester: 
f 1500-f 1900, 6 jaar. 
2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 15Q 
1 tweejaarlijksche verhooging van f -xoo. 

Schaal 2. Opperwachtmeester: 
f 1800-f 2250, 6 jaar. 
3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 15Q 

Schaal 3. Hoofdwachtmeester : 
f 1900-f 2500, 8 ja11ir. 
2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 20a 
2 tweejaarlijksche verhoogingen van f IOQ 

Schaal 4. Onderluitenant: 
f 2300-f 3100, 8 jaar. 
4 tweejaarlijksche verhoogingen van f aoQ 

Schaal 5. Inspecteur: 
f 3250-f 4500, xo jaar. 
5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 25a 

(Stct. no. 167) 

7 Augustus z944. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken No. 1-847 H /doss. G ., 
Afdeeling Volksgezondheid, tot afwij
king van het bepaalde in artikel 20 van 
het Koninklijk besluit van 1 October 
1929 (Staatsblad No. 448') tot uitvoe
ring van de Besmettelijke-Ziektewet 
(Staatsblad 1928, No. 265). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 er in overeenstemming met de §§ 2 

en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijksçommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. In artikel 20, tweede lid, van het 
i..:oninklijk besluit van 1 October 1929 
(Staatsblad No. 448) ter uitvoering van de 
Besmettelijke-Ziektewet (Staatsblad 1928, 
No. 265) wordt ten aanzien van aanvragen, 
als daarbedoeld en betrekking hebbende op 
de jaren 1942, 1943 en 1944, in plaats ván 
,,1 Juni" gelezen: 1 Juli. 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag van zijn afkondiging. 

Amsterdam, 7 Augustus 1944. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 

(Uitgeg. 28 Aug. z944). 
I •· 

2. Aan de toestemming kunnen voor
waarden worden verbonden, terwijl zij te 
allen tijde kan worden ingetrokken. 

Artikel 2. 
..,,~ oeslmt treedt in werking met ingang 

van den dag na dien van zijn afkondiging. 
Amsterdam, 7 Augustus 1944. 

Wnd. S.-G. v.h. Dep. v. S. Z., VERWE,r. 

( Uitgeg. 18 Sept. 1944). 

• (Stct. no. 182) 

7 Augustus 1944. BESLUIT van den S e
cretaris-Generaal van het .Departement 
van Sociale Zaken, No. 562 D/doss. 38, 
Afdeeling Volksgezondheid, tot wijzi
ging van het Broodbesluit (Staatsblad 
1925, No. 478). 

Op grond der artikelen 14 en 15 der Wa
renwet (Staatsblad 1935, N°. 793), gezien het 
advies der commissie, bedoeld in artikel 17 
dier wet, en in overeenstemming met de ar
tikelen 2 en 3 der Verordening N°. 3/ 1940 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel I. 
Artikel 10 van het Broodbesluit (Staatsblad 

1925, n°. 478), zooals dit laatstelijk is gewij
zigd bij besluit van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Sociale Zaken van 
26 Februari 1941 (Ned. Stct. van 12 Maart 
1941, n°. 50), wordt gelezen als volgt: 

Artikel IO. 

Met uitzondering van krentenbrood, dat 
ten minste 20 pct . krenten, rozijnen en/of 
sukade bevat, en van suikerbrood, dat ten 
minste 30 pct. suiker (saccharose) bevat, 
moet het gewicht van de droge stof van een 
brood, waaronder bij gesneden brood wordt 
verstaan het gewicht van de droge stof der 
sneden brood, welke in één verpakking aan
wezig zijn, liggen tusschen 30 en 36 gram
men, of tusschen 60-en 70 g, of tusschen 120 
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en 140 g, of tusschen 240 en 265 g, of tus
schen 480 en 530 g, of tusschen 720 en 790 
g, of tusschen 960 en 1040 g, of tusschen 1200 
en 1300 g, of tusschen 2400 en 2600 g, of 
tusschen 3600 en 3800 g, of tusschen 4800 
en 5000 g, of tusschen 7200 en 7500 g. 

Artikel II. 
In de als · bijlage bij het Broodbesluit 

(Staatsblad 1925, n° . 478) behoorende "Metho
den van onderzoek" wordt het bepaalde on
der 1 gelezen als volgt: 

1. Droge stof. 
a . Voor de bepaling van de droge stof van 

brood met een gewicht·aan droge stof in cle 
orde van 120 g en hooger wordt een snede 
brood van ongeveer 50 g genomen uit het 
middengedeelte van het brood of bij verpakt 
gesneden brood zooveel sneden uit het mid
den van het in de verpakking aanwezige 
brood als samen ten minste 50 g wegen; de 
sneden worden in kuben van omstreeks I cm3 

gesneden (roggebrood in kleinere kuben) en 
deze in ruime platte schalen gewogen en bij 
een, temperatuur van omstreeks 60 ° C. eenige 
- b.v. 5 tot 6-uren voorgedroogd, waarna 
bij een temperatuur van 102°-105° C. tot 
constant gewicht wordt gedroogd. 

Als droge stof wordt aangemerkt de op de 
aangegeveA wijze gevonden _hoeveelheid d r~ge 
stof van een brood, herleid op het gemid
delde van de gewichten van ten minste 5 
brooden van dezelfde soort en dezelfde ge
wicht~orde, voetstoots uit den voorraad ge
nomen en gewogen ter plaatse van monster
neming door een ambtenaar van den keu
ringsdienst van waren; van de gewogen 
brooden wordt een brood, waarvan het ge
wicht het dichtst bij het gemiddelde gewicht 
der 5 gewogen brooden ligt, als monster 
voor onderzoek genomen. 

b . Voor de bepaling van de droge stof 
van brood met een gewicht aan droge stof 
in de orde van minder dan 120 g wor<;ien 
voetstoots ten minste drie groepen uit den 
voorraad genomen, en wel : 

bij brood van de gewichtsorde van 30 g 
droge stof groepen van 8 stuks, en bij brood 
van de gewichtsorde van 60 g droge stof groe
pen van 4 stuks, en van elke groep het ge
wicht bepaalèi ter plaatse v. monsterneming. 

Een groep, waarvan het gewicht het dichtst 
bij het gemiddelde gewicht der drie groepen 
ligt, wordt als monster meegenomen en daar
van het gehalte aan droge stof bepaald door 
van elk der brood en een ongeveer gelijke hoe
veelheid te nemen op zoodanige wijze, dat 
daarin korst en kruim zoo goed mogelijk in 
dezelfde verhouding voorkomen als in het 
brood: waarvan zij deel uitmaakten. Deze 
gedeelten, waarvan het totaalgewicht onge
veer 50 g moet bedragen, worden in stukken 
van ongeveer 1 g verdéeld, bijeengevoegd, 
6ewogen en gedroogd, als onder a is aange
geven. 

Het gewicht van de droge stof van een groep 
brooden wordt berekend uit de op de aange
geven wijze bepaalde hoeveelheid droge stof 
door herleiding op het gemiddeläe gewicht 
der gewogen groepen. Als droge stof van een 
brood wordt aangemerkt het aldus berekende 
gewicht, gedeeld door het aantal brooden, 
welke de gi.:_oep vormden. 
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c. Voor de bepaling van de droge stof in · 
de kruim wordt de korst met een scherp mes 
zuiver weggeschild en ongeveer 50 g van de 
kruim op de onder a aangegeven wijze ge
droogd. Deze 50 g moeten worden genomen 
uit verschillende gedeelten van het geschil
de brood, zoodanig, dat de samenstelling zoo 
goed mogelijk met die der kruim van het 
brood overeenkomt. 

Artikel III. 
Dit besluit treedt in werking met ingang 

van den dag na dien van zijn afkondiging.' 
Amsterdam, 7 Augustus 1944. 

Wnd. s.-G. v.h. Dep. v. s. z., VERWEY. 

(Uitgeg. 25 Sept. 1944.) 

(Stct. no. 184) 

8 Augustus 1944. BESLUIT van . den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming No. 189 O.W.K., be
treffende de verkrijgbaarstelling van af
zonderlijke akten voor het schoolonder
wijs in de Nederlandsche taal en letter- ' 
kunde en in de handelswetenschappen. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming; 

Op grond van§ 1 van de Verordening No. 
23/1940 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 : 

Art. 1. Met wijziging in zooverre van de 
artikelen 74 en 76 der Middelbaar-Onder
wijswet worden twee afzonderlijke akten voor 
het schoolonderwijs in de Nederlandsche taal 
en letterkunde ..-erkrijgbaar gesteld, een akte 
A en een akte B. 

2. Met wijziging in zoóverre van de arti
kelen 75 en 76 der Middelbaar-onderwijswet 
worden twee afzonderlijke akten voor het 
schoolonderwijs in de handelswetenschappen 
verkrijgbaar gesteld, een akte A en een akte 
B. 

3. De bezitter eener akte A, als vermeld 
in de artikelen 1 en 2, is voor het valt, waar
voor zij is uitgereikt, bevoegd tot het geven 
van schqolonderwijs aan alle scholen voor 
lager en middelbaar onderwijs, met uitzonde
ring van hoogere burgerscho1en met vijfjari
gen cursus en handelsscholen met vierjarigen 
cursus; de bezitter eener akte B, als vermeld 
in de artikelen 1 en 2, heeft gelijke bevoegd
heid als een bezit•r der akte, onderscheiden
lijk vermeld in artikel 74, eerste lid, onder a, 
juncto artikel 76, der Middelbaar-onderwijs
wet en der akte, vermeld in artikel 75, eerste 
lid, der Middelbaar-onderwijswet 

4. Dit besluit treedt in werking bp 1 Ja
nuari 1945. 

Apeldoorn, 8 Augustus 1944. 
De S .-G. v . h . Dep. v. 0 ., W. en K., J. v. DAM 

(Uitgeg. ·27 Sept. 1944). 
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( Stct. no. 172) 

z September 1944. BESCHIKKING van 
den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming, Afd. N.O., No. 
9660, betreffende aanvulling van het 
Rechtspositiebesluit N. 0. 1935 (Kon. 
besluit van 6 Augustus 1935, Staatsblad 
.No. 501, laatstelijk gewijzigd bij be
schikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Kultuurbescherming 

van 17 Dec. 1943, No. 263 O.W.K.) 
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
landsché gebied bepaal ik: 

Art. 1. Aan het vierde lid van artikel 21 
van het Rechtspositiebesluit N.O. 1935 wordt 
een nieuwe volzin toegevoegd, luidende: 

Indien de ziekte of het ongeval bedoeld 
in den vorigen volzin, ook na het ontslag 
van den belanghebbende nog gedeeltelijke of 
geheele ongeschiktheid tot werken tot gevolg 
heeft, ontvangt hij , wanneer hij te dier zake 
geen aanspraak heeft op een uitkeering 
krachtens een wettelijke ziekte- of ongeval
lenverzekering of op een pensioen krachtens 
de Pensioenwet 1922 (Staatsblad No. 240), 
gedurende den tijd van zijn gedeeltelijke of 
geheele ongeschiktheid tot werken een uit
keering tot zoodanig bedrag als hem· krach
tens de Ongevallenwet 1921 zou toekomen 
indien hij daaraan recht op uitkeering ko~ 
ontleenen. 

2. Aan artikel 2 1 van het voornoemde 
besluit wordt een nieuw lid toegevoegd, lui-
demle: . 

7. Indien de belanghebbende overlijdt 
ten gevolge van de ziekte of het ongeval, be
doeld in het vierde lid, ontvangen zijn nage
laten betrekkingen, wanneer zij te dier zake 
geen aanspraak. hebben op een uitkeering 
krachtens een van de ongevallenwetten of 
op een pensioen krachtens de Pensioenwet 
1922 (Staatsblad No. 240), een uitkeering 
tot zoodanig bedrag en tot zoodanig tijdstip 
als hun'krachtens de Ongevallenwet 1921 zou 
toekomen, indien zij daaraan recht op uit
keering konden ontleenen. 

3. Deze beschikking wordt in de Neder/. 
Staatscourant geplaatst. Zij wordt geacht in 
werking te zijn getred~n met ingang van 1 
December 1943. 

Apeldoorn, 1 September 1944. 
De S.- G. v.h. Dep. v . 0., W. en K. , J. v. DAM 

(Uitgeg. 4 Sept. z944). 

(Stct. nt>. 180) 

z4 September 1944. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Justitie, Afd. 6 en 7, ~o. nog, tot 
verdere tijdelijke uitbreiding van het 
aantal tuchtscholen. 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
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1940 en in overeenstemming met de§§ 2 en 3 
der Verordening No. 3/,940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Art. 1. Artikel 1, lid 3, van den algemee
nen maatregel van bestuur van 15 Juni 190.5, 
Staatsblad no. 209, wordt gelezen: 

"Bovendien zijn tijdelijk tuchtscbolen voor 
jongens gevestigd te Nieuwersluis en te Horst 
(America) en een voor meisjes te Maartens
dijk (Hollandsche Rading)". 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

Apeldoorn, 14 September 1944. 
De S.-G. v. h. Dep. v. justitie, SCHRIEKE. 

(Uitgeg. z8 Sept. z944). 

(Stct. no. 190) 

z8 September 1944. ZESDE BESCHIK
KING van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Financiën, no. 59, 
tot aanvulling van het Besluit op de 
Vennootschapsbelasting 1942 (Zesde 
Aanvullingsbeschikking Vennootschaps
belasting 1942). 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financiën; 

Gelet op de artikelen 13, onder 3, letter 
b, en 34 van het Besluit op de Vennoot
schapsbelasting 1942 en in overeenstemming 
met de§§ 2 en 3 der Verordening No. 3/1940 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied; 

Heeft goedgevonden en verstaan 
te bepalen: 
Art. 1. -1. Belastingplichtigen, die het 

verzekeringsbedrijf uitoefenen, mogen een 
onbelaste reserve (egalisatiereserve) hebben 
in dier voege, dat toevoegingen aan de egali
satiereserve van de winst worden afgetrok
ken en dat verminderingen van de egalisatie
reserve bij de winst worden opgeteld ( van 
het verlies worden afgetrokken). De egali
satiereserve behoort niet tot de passiva, wel
ke bij de berekening van het zuivere bedrijfs
vermogen aftrekbaar zijn. 

2. Het over eenig jaar aan de egalisatie
reserve toegevoegde bedrag mag haar niet 
doen stijgen boven het in artikel' 3 gestelde 
maximum, noch mag het hooger zijn dan: 

1 °. het vijf en twintigste deel van ·dat 
maximum (voor boekjaren langer of korter 
dan twaalf maanden naar verhouding meer 
of minder); 

2 °. het daartoe beschikbare gedeelfe van 
de winst over dat jaar. • 

3. De bepalingen van Jid 2 welke met het 
maximum van de egalisatiereserve verband 
houden gelden niet voor molestverzekeraars 
op onderlingen grondslag. 

4. Had de belastingplichtige bij den aan
vang van het jaar, waartoe de 1ste Januari 
1941 behoort, een positieve herleide over
gangsreserve als bedoeld is in Hoofdstuk II 
van het Invoeringsbesluit Vennootschaps
belasting 1942, dan geldt deze positieve her
leide overgangsreserve als beginsaldo van de 



461 

egalisatiereserve, ook al mocht zij grooter 
zijn dan het in artikel 3 omschreven bedrag. 
Artikel 16, lid 2, en artikel 20 van het Be
sluit op de Vennootschapsbelasting 1942 
blijven vervolgens voorgoed buiten toepas
sing. 

2, 1. Indien in eenig jaar verlies is ge
leden, wordt de egalisatiereserve, voor zoo
veel mogelijk, met het bedrag van het ver
lies verminderd. 

2. Is bij het einde van eenig jaar het op 
den voet van artikel 3 berekende maximum 
lage'\r dan de egalisatiereserve en tev:ens, la
ger dan het overeenkomstige maximmp. bij 
l;iet einde van het vorige jaar, dan wordt de 
egalisatiereserve verminderd met het klein
ste verschil. 

3. Bij staking van het verzekeringbedrijf 
wordt de egalisatiereserve steeds bij de winst 
gevoegd. 

4. Het staat den belastingplichtige vrij, 
zoo.veel uit de egalisatiereserve bij de winst 
te voegen, als hij wenschelijk acht tot het 
egaliseeren van aan zijn verzekeringbedrijf 
.verbonden risico's. 

3. 1. Bij belastingplichtigen, die het 
levensverzekeringsbedrijf uitoefenen, vinden 
verdere toevoegingen aan de egalisatiereserve 
niet meer plaats, zoodra deze het bedrag van 
·een tiende van de premiereserve heeft be
reikt. 

2. Bij belastingplichtigen, die niet het 
levensverzekeringbedrijf uitoefenen, noch op 
onderlingen grondslag tegen molestschade 
verzekeren, vinden ~erdere toevoegingen aan 
de egalisatiereserve niet meer plaats, zoodra 
deze een veelvoud van de over het jaar ont
vangen premiën heeft bereikt, naar de vol
gende tabel: 

stormverzekering - . 10 
hagelverzekering S 
verzekering tegen schade uit ver-

mogensmisdrijven . . . . 2,5 
zeetransportverzekering en wette
lijke aansprakelijkheidsverzeke-
ring 2 

brandverzekering en automobiel
verzekering (met uitsluiting van 
wettelijke- aansprakelijkheidsver-
zekering) 1 ,2 S 

ongevallenverzekering, ziektever
zekering en andere transportver
zekering dan zeetransportverze-
kering. 1 

glasverzekering, paarden- en :vee
verzekering eh machinefireuk-
verzekeri1;1g . . . 0,625 

overige verzekeringen. tenzij de 
Secretaris-Generaal in afzonder-
lijke gevallen anders bepaalt . 0,5 

3. Bij de toepassing van de leden 1 en 2 

wordt de premiereserve van, onderscheiden
lijk het premie-inkomen op het bij ande~en 
herverzekerde gedeelte van de portefeuiile 
buiten beschouwing gelaten door aftrek van 
het aandeel van de herverzekerde posten in 
de premiereserve, onderscheidenlijk door af
trek van de herverzekeringspremiën. 

4. Ter zake van publiekrechtelijk gere
gelde verzekeringen welke een wettelijk ver-
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plichte reserveering kennen, vinden verdere 
toevoegingen aan de egalisatiereserve niet . 
meer plaats, zoodra het wettelijke maximum 
van de reserve is bereikt. Voor deze ver
zekeringen geldt lid 2 niet. 

4. 1. Ten aanzien van niet binnen het 
Rijk - gevestigde verzekeraars zijn de vorige 
artikelen slechts op de binnenlandsche por
tefeuille van toepassing. 

2. Wordt ten aanzien van een niet binnen 
het Rijk gevestigden levensverzekeraar de 
binnenlándsche winst of een gedeelte van de 
binnenlandsche winst afgeleid uit de over
eenkomstige winst in de gezamenlijke landen 
waar het bedrijf wordt uitgeoefend, da,;i blij
ven de artikelen 1 tot en met 3 geheel buiten 
toepassing indien de wijze, waarop de totale 
winst berekend is, daartoe aanleiding geeft. 

5. Indien een niet binnen het Rijk ge
vestigd verzekeraar in Nederland meer 
dan één vertegenwoordiger, doch geen alge
meen hoofdvertegenwoordiger heeft en de 
aangifteplicht niet door de bestuurders kan 
wor-den nagekomen, kunnen met toestem
ming van den inspecteur de gezamenlijke 
vertegenwoordigers in Nederland de aangifte 
door een hunner, dan wel door een onzijdig 
persoon, laten doen. 

6. 1. Zoolang ten aanzien van de resul
taten van de niet-Nederlandsche portefeuille 
of een gedeelte er van een abnormaal lang
durige onzekerheid bestaat, worden of wordt: 

1 °. bij levensverzekeraars deze resultaten 
buiten aanmerking gelaten op een door de 
Verzekeringskamer goedgekeurde wijze; 

2 °. bij schadeverzekeraars de winstbere
kening zoodanig verricht, dat het niet-Neder
landsche bedrijf geacht wordt winst noch ver
lies te hebben opgeleverd. 

7. 1. Deze beschikking wordt geacht, te
g~lijk met het Besluit op de Vennootschaps
belasting 1942 in werking te zijn getreden. 
· 2. Zij wordt aangehaald als: Zesde Aan

vullingsbeschikking Vennootschapsbelasting 
r942. 

Deventer, 18 September 1944. 

De wnd. S.-G. v. h. Dep. v. Fin. H. PosTMA. 
(Uitgeg. 10 Oct. 1944). 

(Stct. no. 186) 

25 Septembar 1944. BESLUIT van de 
Commissaris-Generaal voor Bestuur en 
Justitie tot regeling van den wettelijken 
tijd. 

Het Departement van Binnenlandsche Za-
ken maakt bekend: ' 

De Commissaris-Generaal voor Bestuur en 
Justitie heeft het volgende bepaald: 

Op grond van artikel 7 en 8 van decreet 
No .. 15/1944 betreffende den uitzonderings
toestand bepaal ik: 

Art. 1. 1. De bij artikel 2 van het be
sluit tot regeling vat) den wettelijken tijd van 
15 September 1943 (Nederlandsche Staats
courant no. 190) vastgestelde tijdrekening 
eindigt op 2 October 1944 in den voormid
dag om 3 uur. Op dit tijdstip worden de 
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openbare klokken één uur, te weten van 
3 uur op 2 uur, teruggezet. 

2. Van het op 2 October 1944 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 mi
nuten, het tweede als 2 B, 2 B I minuut, en 
zoo voort tot 2 B 59 minuten aangeduid. 

2. Op 2 April 1945, in den voormiddag 
o~ uur, wordt de op heden geldende zo
mertijd weder ingevoerd. Op dat tijdstip is 
het dus 3 uur in den voormiddag en worden 
de openbare klokken één uur, te weten van 
2 uur op 3 uur, vooruitgezet. 

3. De ter zake van de tijdregelin,g gel
dende wettelijke voorschriften treden buiten 
werking, voor zoover in dit besluit anders 
wordt bepaald. 

Apeldoorn, 25 September 1944. 
De C.-G. v . Bestuur en Justitie, WIMMER. 

(Uitgeg. 3 October r944). 

(Stct. no. 201) 

16 October 1944. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal voor Bijzondere Econo
mische Zaken tot uitvoering van het Be
sluit n °. u8/1941 betreffende het verze_ 
keringswezen. 

Op grond van de artikelen 2 en 5 van het 
Besluit n). 218/1941 betreffende het verzeke
ringswezen en in overeenst emming met de 
§§ 2 en .3 van de Verordening n°. 3 /1940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette N e
derlandsche gebied wordt bepa~d : 

Art. 1. In dit besluit l,ebben de uitdruk
kingen "Secretaris-Generaal" en "Verzeke
ringsonderneming" de beteekenis, welke zij 
in het Besluit n°. 218/1941 betreffende het 
verzekeringswezen hebben. 

2. Het is een verzekeringsonderneming 
verboden zonder goedkeuring van den Secre
taris-Generaal: 

I. haar bedJijf uit te breiden tot andere 
takken van verzekering dan: 

a. waarin haar statuten of daarmede gelijk 
te stellen reglementeu of regelingen op het 
oogenblik voorzien; , 

b. indien zij geen statuten of daarmede 
gelijk te stellen reglementen of regelingen 
bezit, door haar op het oogenblik worden 
uitgeoefend; 

II. haar ·maatschappelijk kapitaal te ver
hoogen. 

3. De Secretaris-Generaal zal de in het 
vorige artikel bedoelde goedkeuring slechts 
verleenen na ingewcnnen advies van de Ver
zekeringskamer, indien de onderneming on
der toezicht van de Verzekeringskamer staat 
of de voorgenomen uitbreiding een of meer 
takken va"fi de verzekering omvat, welker 
uitoefening de verzekeringsonderneming on
der toezicht van de Verzekeringskamer zal 
doen vallen. 

Het bepaalde in het vorige lid en in artikel 
2 maakt geen inbreuk op de overigens gel
dende wettelijke bepalingen en rechtsvooi;
schriften. 

4. De Secretaris-peneraal kan de hem 
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ingevolge dit besluit toekomende bevoegd
heden en taak geheel, of gedeeltelijk over
dragen. 

S. Ingeval op een oprichting, fusie of liqui
datie, uitbreiding van bedrijf of verhooging 
van maatschappelijk kapitaal de ingevolge 
artikel 3 van het Besluit n°. 218/1941 be
treffende het verzekeringswezen dan wel in
gevolge het artikel 2 van het onderhavige 
besluit vereischte goedkeuring is geweigerd, 
is, indien niettemin tot de oprichting, de 
fusie, de liquidatie, de uitbreiding van be
drijf of de verhooging van maatschappelijk 
kapitaal blijkt te zijn of te worden overge
gaan, de Secretaris-Generaal bevoegd de ge
heele of gedeeltelijke liquidatie van de des
betreffende verzekeringsonderneming te be-
velen. · 

De Secretaris-Generaal bepaalt, in over
eenstemming met den Secretaris-Generaal 
van het Departemênt van Justitie, de wijze, 
waarop de liquidatie zal dienen te geschieden 
en bovenbedoeld bevel, alsmede,een wijziging 
en een intrekking van een zoodanig bevel 
onder vermelding van den dag van inwerking
treding, ter algemeene bekendheid zal wor
den gebracht. 

Indien een verzekeringsonderneming geen 
gevolg geeft aan het bevel van den Secretaris
Generaal, bedoeld in het eerste lid van dit 
artikel , kan de Secretaris-Generaal, onder 
algeheele of gedeeltelijke overneming van 
de bevoegdheden van de vertegenwoordi
gende organen dier verzekeringsonderne
ming, het betreffende bevel in naam en voor 
rekening van de verzekeringsonderneming 
zelf ten uitvoer brengen, dan wel .door een 
of meer daartoe door hem bij uitdrukkelijke 
en bijzondere volmacht aangewezen personen 
ten uitvoer doen brengen. 

6. De bestuurders van de desbetreffende 
verzekeringsonderneming, waaronder mede 
worden verstaan de commissarissen en andere 
personen, die, onder welken naam ook, met 
een soortgelijke toezichthoudende taak zijn 
belast, zijn, na oproeping, verplicht voor den 
gevolmachtigde, als bedoeld in artikel 5, 
laatste Jid, te verschijnen en dezen alle in
lichtingen te verschaffen. 

7. ' De in artikel 5, laatste lid, bedoelde 
gevolmachtigden hebben te allen tijde toe
gang tot de plaatsen, waar zich de boeken, 
bescheiden en• eigendommen der desbetref
fende verzekeringsonderneming bevinden of 
vermoed worden zich te bevinden. Wordt 
hun de toegang geweigerd, ook na vertoon 
van hun machtiging, dan verschaffen zij zich 
dien desnoods met inroeping van den sterken 
arm. Is de plaats tevens een woning of alleen 
door een woning toegankelijk, dan treden zij 
deze tegen den wil des bewoners niet binnen, 
dan op schriftelijken last van den Secretaris
Generaal, welke last bij het binnentreden 
wordt vertoond. Van het binnentreden wordt 
door hen proces-verbaal opgemaakt, dat bin
nen tweemaal vier en twintig uur aan den
gene, wiens woning is binnengetreden, wordt 
vertoond. 

8. 1. Hij, die in strijd handelt met artikel 
3 van het Besluit No. 218/1941 betreffende 
het verzekeringswezen of artikel 2 van het 
onderhavige besluit, wordt gestraft met hech
tenis van ten hoogste zes maanden of geld-
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boete._ van ten hoogste- vijf duizend gulden. 
2. Hij, die in strijd handelt met artikel 6 

van dit besluit, wordt gestraft met hechtenis 
van -ten hoogste drie maanden of geldboete · 
van ten hoogste drie duizend gulden. 

3. Indien een in het eerste lid strafbaar 
gesteld feit door of van wege een rechtsper
soon wordt begaan, wordt de strafvervolging 
ingesteld•en de straf uitgesproken tegen hem, 
die tot het feit opdracht gaf of die de feite
lijke leiding bad bij ~t verboden handelen. 

4. De in dit artikei strafbaar gestelde fei
ten worden beschouwd als overtredingen. 

9. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging in de Nederlandsche 
Staatscourant. 

Amsterdam, 16 October 1944. 
De S .-G. voor Bijz. Economische Zaken, 

(Stct. no. 206) 

M. ROST '!{AN TONNlNGEN, 

(Uitgeg. 30 Oct. I944.) 
I 

25 October 1944. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Departemen
ten · van Landbouw en Visscperij en 
van Justitie, houdende afwijking van het 
Besluit tuchtrechtspraak voedselvoor
ziening. · 

Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeensteI1)1:Iling met de§§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/,940 van den Rijks
commissaris .voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald : 

Art. 1. Van het Besluit tuchtrechtspraak 
voedselvoorziening wordt tijdelijk als _volgt 
afgeweken·: 

I. waar in het besluit mededeelingen bij 
aangeteekend schrijven zijn voorgeschreven, 
kunnen deze gedurende den tijd, dat de Ne
derlandsche Post_erijen geen aangeteekende 
stukken aannemen, mede geschieden bij 
deurwaardersexploot of bij niet aangeteekend 
schrijven; 

IJ11 indien een verdachte, die ingevolge 
het f>esluit is opgeroepen om voor den tucht
rechter te verschijnen, noch in persoon, noch 
bij gemachtigde is verschenen, kan hij bin
nen één week, nadat éle uitspraak van qen 
tuchtrechter hem bekend geworden is, bij 
den griffier een bezwaarschrift indienen op 
grond van .het feit, dat de oproeping hem 
niet tijdig heeft bereikt. • 

De tuchtrechtér kan het bezwaarschrift 
zonder meer niet ontvankelijk verklaren. 

Acht hij in verband met ' het bezwaar
schrift een geheele of gedeeltelijke nieuwe be
handeling van de zaak noodig, zoo wordt de 
verdachte opgeroepen op de oorspronkelijke 
klacht, 

III. In afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 37, lid 2, van het besluit zijn alle uit
spraken, in eersten aanleg gedaan, vóór 1 

Maart 1945 bij voorraad uitvoerbaar. 
2, 1. Dit besluit kan worden aangehaald 

als "Afwijkingsbesluit tuchtrechtspraak 
voedselvoorziening". 

1 

1944 

2. Het treedt in werking óp 1 Novem
ber 1944. 

's-Gravenhage } · 
Apeldoorn , 25 October 1944. 

De S.-G. v.h. Dep. v. Landb. en Visscherij, 
H. M. HIRSCHFELD. 

De S.-G. v. h . Dep. v. ju~titie, SCHRIEKE. 

(Uitgeg. 6 Nov. 1944). 

(Stct. no. 206) 

31 October 1944. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Justitie, 6de Afdeeling, No. 1128, 
betreffende de waarneming van (ie taak 
van het gerechtshof en de arrondisse
mentsrechtbank te Arnhem. 

Op grond 'l(.an § l 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 : 

Art. 1. Tot nader order gelden de voor
zieningen, vervat in de volgende artikelen. 

2. De taak van het gerechtshof te Arnhem 
wordt waa rgenomen door het gerechtshof te 
Amsterdam. 

3. De taak van de arrondissementsrecht
bank te Arnhem wordt waargenomen: 

a. voor wat betreft het gebieq ten zuiden 
van den Rijn en de Lek door de arrondisse
mentsrechtbank te Utrecht· 

b. voor wat betreft het gebied ten noorden 
van den Rijn en ten oosten van den IJssel door 
de arrondissementsrechtbank te Zutphen; 

c. voor wat betreft het gebied ten noorden 
van den Rijn en ten westen van den IJssel 
door de arrondissementsrecb'tbank te Utrecht 
eP te Zutphen, met dien verstande, dat ieder 
dezer rechtbanken bevoegd is in de aange
legenheden, welke het eerst te harer kennis 
zijn gekomen. • 

4. 1. De advocaten en procureurs, inge
schreven in het arrondissement Arnhem, 
worden, voor wat hun bevoegdheden betreft, 
geacht tevens te zijn ingeschreven in de 
arrondissementen Amsterdam, Utrecht en 
Zutphen. , 

2. Zij zijn met betrekking tot hun hande
lingen in deze arrondissementen onderwor
pen aan de plaatselijke raden van toezicht 
en discipline. 

5. Artikel 2 heeft niet betrekking op de 
taak van de pachtkamer van het gerechtshof 
te Arnhem. . 

6. r. Dit besluit treedt in werking op den. 
dag zijner afkondiging. ·, 

2. De aanhangige zaken gaan over in den 
staat, waarin zij zich bevinden, met dien 
verstande, dat de burgerlijke rechtsgedingen 
worden overgebracht door middel van een 
eenvoudige akte van procureur tot procureur, 
een en ander voor zoover het gerecht, waar
heen de zaak overgaat, niet anders bepaalt . 

Apeldoorn, 31 October 1944. 
S.-G. v. h. Dep. v. Justitie, ScHRIEKE. 

(Uitgeg. 6 Nov. I944.) f 

• 
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(Stct. 19!ló no. 2!l) 

13 November 1944. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Sociale Zaken en van Financiën 
tot wijziging van het besluit no. 159/1941 
betreffende tijdelijke verhooging van 
bepaalde sociale verzekeringsrenten met 
een bijzonderen toeslag, van het besluit 
no. 109/1942 tot wijziging der Ziektewet 
en van het besluit no, 92/I943 betreffen
de uitkeering van kraamgeld in geval
len, waarin daarop krachtens de Ziekte
wet geen aanspraak bestaat, zooals die 

• besluiten gewijzigd werden bij besluit / 
no. 121/1943. 

. 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: 

Art. 1. In de artikelen 1 en 6 van het be
sluit no. 159/1941 betreffende de tijdelijke 
verhooging van bepaalde sociale verzeke
ringsrenten met een bijzonderen toeslag, zoo
als dat besluit laatstelijk gewijzigd werd bij 
besluit no. 121/1943, worden de woorden "31 
December 1944" vervangen door de woorden 
,.31 Decembe1" 1945". 

2. In artikel 3 van het besluit no. 109/ 
1942 tot wijziging der Ziektewet, zooals dat 
besluit laatstelijk werd gewijzigd bij besluit 
no: 121/I943, worden de woorden "31 De
cember 1944" vervangen door de woorden 
,,31 December 1945". 

3. In artikel 7 van het besluit no. 92/1943 
betreffende uitkeeringen van kraamgeld in 
gevallen, waarin daarop krachtens de Ziekte
wet geen aanspraak bestaat, zooals dat be
sluit gewijzigd werd bij besluit no. 12 1/1943, 
worden de woorden "voor 1 Januari 1945" 
vervangen door de woorden "voor 1 Januari 
1946". 

4. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

Amsterdam 
-----, 13 November 1944. 
Deventer 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v . S. Z., VERWEY. 

Wnd. S.-G. v. h . Dep. v. F., 
M. ROST VAN TONNlNGEN. 

(Uitgeg. 6-.Maart z945.) 

(Stct. no. 217) · 

z5 November 1944. BESLUIT van den 
wnd. Secretaris-Generaal van het De-

, partement van Financiën betreffende de 
openstelling voor het publiek van de 
kantoren van de hypotheken, het kadas
ter en de scheepsbewijzen. 

Op grond van§ 1 der Verordening N°. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de§§ 2 en 
3 van de Verordening N6 • 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1- In afwijking van artikel 21 van 
het besluit van I Angustus 1828 (S. no. 52), 
zooals dit nader is gewijzigd, laatstelijk bij 

• 
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besluit van 14 October 1940 (Ned Stct. dd. 
25/26 October 1940, n°. 209), zijn, zoolang 
de bijzondere tijdsomstandigheden dit noodig 
maken, de bewaarders van de hypotheken, 
het kadaster en de scheepsbewijzen bevoegd 
tot regeling van de dagen en uren. waarop 
de kantoren van de hypotheken, het kadaster 
en de scheepsbewijzen zijn geopend, met dien 
verstande. dat deze kantoren ten minste 4 • 
werkdagen per week geopend moeten zijn, en 
wel gedurende ten minste 4 uren per dag, 
behalve 's Zaterdags, waarop dat ten minste 
gedurende 2 uren het geval moet zijn; op 
den Christelijken tweeden Paasch- of Pink
sterdag, de beide Kerstdagen, den Hemel
vaartsdag en den Nienv,jaarsdag moeten de 
kantoren den geheelen dag gesloten zijn. 

Zoolang deze bevoegdheid duurt, vervalt 
de bekendmaking, bedoeld in den tweeden 
zin van genoemd arj:ikel 21, doch moeten de 
dagen en uren, gedurende welke een kantoor 
geopend is, aan den hoofdirgang van het 
gebouw, waarin het is gevestigd, duidelijk 
zijn aangewezen: een wijziging in de open
stelling moet aldaar twee dagen tevoren wor
den bekendgemaakt 

2. Dit besluit treedt in werking op den dag 
Var} zijn afkondiging. 

Deventer, 15 November 1944. 
Wnd. S.-G. v, h. Dep. v. Fin. H. · PosTMA. 

(Uitgeg. 22 Nov. r944.) 

(Stct. no. 217) 

z5' November r944. BESLUIT van den 
wnd. Secretaris-Generaal van het De
partement van Financiën (Ned. Stct. 
1944, no. 217) tot vaststelling van een 
noodmaatregel voor de Loonbelasting. 

De wnd. Secr.-Gen. van het Dep. van 
Financiën; 

Gelet op artikel 31, lid 1, letter b, van het 
Besluit op de Loonbelasting 1940 en in over
eenstemming met de §§ 2 en 3 der Verorde
ning No. 3/1940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied; 

Heeft goedgevonden en verstaan: 
Vast te stellen den volgenden noodmaat

regel. 
Art. 1. Met betrekking tot het kalender

jaar 1945 dient de loonstaat, genoemd in ar
tikel 17 van het Besluit op de Loonbelasting 
1940, voorloopig tevens als loonbelasting
kaart. 

2. 1 . Zoolang niet anders wordt bepaald, 
is de werkgever voor werjalemers, die op 31 
December 1944 in zijn dienst waren, onthe
ven van de verplichtingen, neergelegd in ar
tikel 11, leden 2 tot en met 4, van genoemd 
besluit. 

2. Voor de loontijdvakken, eindigende in 
1945, houdt de werkgever, zoolang niet an
ders wordt bepaald, bij de inhouding van de 
loonbelasting voor werknemers, die zoowel 
op 31 December 1944 als op 1 Januari 1945 in 
zijn dienst waren, slechts rekening met de 
gegevens, welke op 31 December 1944 op de 
in artikel II van genoemd besluit bedoelde 
loonbelastingkaart betreffende 1944 zijn ver
meld. 

K 2663 
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3. Hij stelt voor de eerste loonbetaling 
in 1945 van deze gegevens aanteekening op 
den loonstaat van den werknemer voor 1945. 

4. De inspecteur kan echter den werkge
ver opdragen bij de inhouding buiten be
schouwing te laten den inhoud van door hem 
vóór 1 Januari 1945 genomen en op den voet 
van artikel 16, lid 2, van genoemd besluit ter 
kennis van den werkgever gebráchte beslis
singen, of van opdrachten, als bedoeld zijn 
in artikel 1, lid 6, van de Tweede Uitvoe
ringsbeschikking Loonbelasting 1940. 

5. Met afwijking van artikel 21, lid 2, 
1sten volzin, van genoemd besluit dient de 
werkgever de bij de loonbelastingkaarten 
voor 1944 behoorende afschriften van be
schikkingen eerst op een nader te bepalen 
datum bij den inspecteur in te leveren, on
verminderd het bepaalde in artikel 16, lid 4, 
van genoemd besluit. 

3. 1. Indien volgens het Besluit op de 
Loonbelasting 1940 een werknemer in den 
loop van 1945 voor datzelfde jaar een werk
nemersverklaring moet of mag inleveren bij 
zijn werkgever, vinden de bepalingen van 
genoemd besluit in zoover afwijkende toepas
sing, dat de werkgever de in zijn bezit zijnde 
ongebruikte werknemersverklaringen, waar
op het jaartal 1944 is gedrukt, tot een nader 
te bepalen datum met wijziging van "1943" 
in 1944 en van "1944" in 1945 dient te bezi
gen voor 1945, eq dat hij deze voor 1944 on
gebruikt gebleven formulieren niet behoeft 
in te leveren bij den inspecteur. 

2. Indien en voor zoover het aantal van 
de in zijn bezit zijnde en voor 1944 onge
bruikt gebleven werknemersverklaringen niet 
toereikend is, dient de werkgever, in afwij
king van artikel II, lid 8, van genoemd be
sluit, 'de benoodigde formulieren, met de 
voorzijde waarvan kan worden volstaan, zelf 
te vervaardigen of aan te schaffen en deze 
te bezigen voor 1945. De, formulieren dienen 
in overeenstemming te zijn met het voor 
1944 krachtens artikel II, lid 2, van genoemd 
besluit vastgestelde formqli'er, behoudens dat 
"1943" wordt gewijzigd in 1944 en "1944" in 
1945. 

4. 1. Met afwijking van artikel 21, lid 2, 
laatsten volzin, en van artikel 21, lid 4, van 
genoemd besluit dient de werkgever de in 
zijn bezit zijnde ongebruikt gebleven loon
belastingaangiften, waarop het jaartal 1944 
is gedrukt, niet in te leveren bij den inspec
teur, doch deze, zoolang hij geen formulieren 
met het jaartal 1945 heeft ontvangen, te be
zigen voor het kalenderjaar 1945. 

2 . Indien en voor zoover het aantal van de 
in zijn bezit zijnde en voor het kalenderjaar 
1944 ongebruikt gebleven loonbelastingaan
giften niet toereikend is, dient de werkgever, 
met afwijking van artikel 19, leden 1, 2 en 6, 
van genoemd besluit, aangifte te doen op een 
formulier, dat hij daartoe zelf heeft vervaar
digd of aangeschaft en hetwelk overeenstemt 
met het voor 1944 krachtens artikel 19, lid 1, 
van genoemd besluit vastgestelde formulier. 
Het jaartal "1944" wordt daarbij gewijzigd 
in 1945. 

5. Deze beschikking treedt in werking op 
Aanvulling L. & S. 1945 

1944 

den dag, volgende op dien van haar afkondi
. ging, 

Deventer, 15 November 1944. 
De wnd. S.-G. v. h. Dep. v. Fin. H. PosTMA. 

(Uitgeg. :n Nov. z944). 

(Stct •. 1945 no. 30) 

z6 November z944/24 Januari I945• BE
SCHIKKING van den Secretaris-Ge
neraal van het Departement van Opvoe_ 
ding, Wetenschap en Kultuurbescher
ming No. 18045/15, Afdeeling L. 0 ., be
treffende de salarieering van tijdelijk be
noemde onderwijzer(s)essen. 

De Secretarissen-Generaal van de Depar
tementen van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming en van Binnenlandsche 
Zaken; . 

Op grond van§ 1 van de Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de§§ 2· 
en 3 van de Verordening No. 3/1940 van den 
Rijks-commissaris voor het bezette . Neder• 
landsche gebied; 

Gelet op artikel 33, eerste lid, van het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1934; 

Hebben goedgevonden: 
hun beschikking van 9 Maart 1944/22 April 

1944, no. 4976/15/1, Afdeeling L. 0., no. 
385/7R, Afdeeling Ambtenaren Zaken, be
treffende de salarieering van tijdelijk be
noemde onderwijzer(s)essen bij het lager on
derwijs te verlengen tot en met 31 December 
1945. 

16 November 1944. 
Apeldoorn, ---------

24 Januari 1945. 
S .-G. v.h. Dep. v. 0 ., W . en K ., J. VAN DAM. 

S.-G. v.h. Dep. v. B. Z. , DE VRIES, 1°.-S.-G. 
(Uitgeg. 20 Maart z945.) 

(Stct. no. 223) 

29 November 1944. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Financiën tot verlenging van den 
duur van de heffing van opcenten op 
zegelrechten, op de rechten van succes
sie, van overgang en van schenking, op 
de rechten van registratie en op den ac
cijns op suiker. 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/I940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Art. 1. In de artikelen 9, xo, 11, tweede 
lid, en 12, letter b, van de wet van 27 De
cember 1938 (Staatsblad no. 413), gewijzigd 
en aangevuld bij de artikelen 1 en 2 van het 
besluit van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Financiën van 24 Decem
ber 1941, no. 276 (Nederlandsche Staatscou
rant van 24 December 1941, no. 251), wordt 
in de plaats van "1944" telkens gelezen 1945. 

30 
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2, Dit besluit treedt in werking op 1 
Januari 1945. 

Deventer, 29 November 1944. 
De wnd. S.-G. v. h. Dep. v. Fin. H. POSTMA. 

(Uitgeg. II Dec. z944). 

(Stct. 1946 no. 23) 

6 December 1944. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Sociale Zaken en van Financiën 
tot wijziging van hun besluit van 30 
November 1942 betreffende tijdelijke 
verhooging van de uitkeeringen ingevol
ge de Kinderbijslagwet (Nederlandsche 
Staatscourant 1943, no. 19) , zooals dat 
besluit is gewijzigd bij besluit van 25 
November 1943 (Nederlandsche Staats
courant 1944, no. 64). 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§~en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den R13ks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Art. 1. In artikel 1, derde lid, van het be
sluit van 30 November 1942 betreffende tij
delijke verhooging van de uitkeeringen inge_ 
volge de Kinderbijslagwet (Nederlandsche 
Staatscourant 1943, no. 19), zooals dat be
sluit is gewijzigd bij besluit van 25 Novem
ber 1943 (Nederlandsche Staatscourant 1944, 
no. 64), worden de woorden "het vierde 
kwartaal van 1944" vervangen door de 
woorden "het vierde kwartaal van 1945". 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag na dien zijner afkondiging. 

Amsterdam _c.__ -'-'----, 6 December 1944. 
Deventer 

De wnd. S .-G. v. h. Dep. van S . Z., VERWEY. 

De wnd. S.-G. v. h. Dep. v. Financiën, 
M . M. ROST VAN TONNINGEN. 

(Uitgeg. 5 Maart z945). 

(Stct. no. 228) 

8 December 1944. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming No. 217 O.W.K., tot 
wijziging en aar.vulling besluit van 16 
Mei 1944, no. 89, O.K.W. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming; 

Op grond van§ 1 van de Verordening No. 
23/1g40 en in overeenstemming met de §§ 2 

en 3 van de Verordening No. 3/z940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied; 

Heeft goedgevonden: 
Het besluit van ;6 Mei 1944•, No. 89, 

O.W.K., onder II 0
, voor zooveel betreft het 

bepaalde sub Xllb, te wijzigen en aan te vul
len als volgt: 
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Xllb. voor de Handelswetenschappen, 
akte B, dezelfde der in programma H, onder 
1 en 2. Het bezit der akte Handelsweten
schappen A geeft bij het examen vrijstelling 
van een onde,rzoek in de onderdeden, ge
noemd in programzna H, onder 1. 
, Apeldoorn, 8 December 1944. 

De S.-G. v.h. Dep. v. 0., W. en K., J. v. DAM 

(Uitgeg. z9 Dec. z944). 

(Stct. no. 231) 

13 December 1944. BESLUIT van den Se
cetaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming No. 218 O.W.K., tot 
wijziging en aanvulling van het besluit 
van 16 Mei 1944, No. go O.W.K. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming; 

Op grond van§ 1 van de Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 
2 en 3 van de Verordening No. 3/1940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied; 

Heeft goedgevonden : 
1°. Het bepaalde onder A, 1°., a . 2, van 

zijn besluit van 16 Mei 1944, No. go O.W.K., 
te wijzigen en aan te vullen als volgt: 

a . 2. Grondige kennis van de verschil
lende onderdeden van de spraakkunst (in 
den ruimsten zin) van de hedendaagsche 
taal; vaardigheid in het stellen en in het le
zen ; kennis van het Gotisch, blijkende uit de 
vertaling en verklaring van een bestudeerden 
tekst. In verband daarmede eenige kennis 
van de historische grammatica, in het bij
zonder van Nederlandsch; 

kennis van het Middelnederlandsch, het 
16de- en 17de eeuwsch; 

kennis van de hoofdzaken van de geschie
denis der Nederlandsche taal; 

inzicht in de algemeene taalkunde (eenige 
kennis van het Latijn is verondersteld); 

het met inzicht en smaak behandelen van 
een letterkundigen tekst ; 

kennis van de · prosodie; 
het maken van een opstel over een onder

werp uit de geschiedenis der Nederlandsche 
letterkunde, te kiezen uit een aantal op
gaven ; 

belezenheid in de voornaamste dichters en 
prozaschrijvers, te verantwoorden op grond 
van een door den candidaat over te leggen 
litteratuurlijst; 

diepergaande kennis van een drietal on
derwerpen uit verschillende tijdvakken der 
N ederlandsche letterkunde. 

2 ° . Het bepaalde onder A, II 0 
. , sub VII 

b, van dat besluit aan te vullen en te wijzi
gen als volgt: 

VII b. voor de Nederlandsche taal en 
letterkunde, akte B, dezelfde als in program
ma F, onder a. 2. Het bezit der akte Neder
landsche taal en letterkunde A geeft bij het 
examen vrijstelling van een onderzoek in de 
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onderdeelen, genoemd in programma F, on
der a. 1. 

Apeldoorn, 13 December 1944. 
De S.-G. v.h. Dep. v. 0., W. en K., J. v. DAM 

(Uitgeg . 28 Dec. z944.) 

(Stct. no. 231) 

z4 December I944• BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Justitie, 6de Afdeeling, No. IIII, 

betreffende inschrijving van echtschei
dingen. 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
:i:940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
comLnissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Art. 1. 1. Inschrijving van een echt
scheiding kan geschieden in de registers van 
den burgerlijken stand van de gemeente, 
waar de echtscheiding is uitgesproken, indien 
inschrijving in de gemeente, waar het huwe
lijk is voltrokken, tijdelijk niet mogelijk is. 

2. De echtscheiding wordt in dit geval 
zoo spoedig mogelijk, op verzoek van den 
ambtenaar, die haar inschreef, overgeschre
ven in de registers van laatstgenoemde ge
meente. 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

Apeldoorn, 14 December 1944. 
De S.-G. v. h. Dep. v. justitie, SCHRIEKE. 

(Uitgeg. 28 Dec. z944). 

(Stct. 19-ló no. 7) 

z4 December 1944. BESCHIKKING van 
den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming betreffende eenige 
verder gaande maatregelen ter verbete
ring van de salarispositie van een ge
deelte van het personeel van de Rijks
nijverheidsscholen en van de ingevolge 
de Nijverheidsonderwijswet gesubsidi
. eerde onderwijsinstellingen. 

Op grond van§ I der Verordening No. 23/ 
I940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied bepaal ik, ingevolge hetgeen door den 
Rijkscommissaris dienaangaande voorge
schreven is, het volgende: 

Art. 1. I. Met handhaving van de toe
lage van 6 ten honderd, bedoeld in artikel 1 
van de beschikking van den Secretaris-Ge
neraal van het Departement van Opvoe
ding, Wetenschap en Kultuurbescherming 
van I3 Februari 1941, no. 2981, afdeeling 
N.O., wordt aan het personeel van de Rijks
nijverheidsscholen en van de ingevolge de 
Nijverheidsonderwijswet gesubsidieerde on
derwijsinstellingen, in vasten of tijdelijken 
dienst of op arbeidsovereenkomst naar bur-
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gerlijk recht werkzaam, met uitzondering 
van degenen, bedoeld in bijlage D van het 
Salarisbesluit N.O. I935, een toelage ver
leend van 10 ten honderd van de bruto
wedde of het bruto-loon, voor zoover de bru
to-wedde of het bruto-loon, vermeerderd met 
deze toelage, een bedrag van f 2640 's jaars 
voor gehuwden en eenige kostwinners en van 
f "1980 's jaars voor ongehuwden-niet eenige 
kostwinners, niet overschrijdt. 

2. Voor de beoordeeling of een ongehuw
de als eenige kostwinner beschouwd wordt, 
dienen de maatstaven te worden aangelegd, 
geldende voor de toepassing van artikel 20, 
derde lid, van het Salarisbesluit N.O. I935• 

3. De in dit artikel bedoelde toelage ad 
10 ten honderd wordt niet toegekend voor 
avondbetrekkingen, en evenmin voor dag~ 
betrekkingen, welke naar mijn oordeel niet 
als hoofdbetrekkingen zijn aan te merken, 
tenzij de belanghebbende twee of meer van 
dergelijke kleine betrekkingen bekleedt en hij 
in de gezamenlijke vervulling daarvan bij 
voortduring een volledige dagtaak vindt. 

4. Aan het personeel, dat een hoogere 
bezoldiging ontvangt dan de voor zijn functie 
vastgestelde of naar mijn oordeel algemeen 
geldende norm, wordt de in dit artikel be
doelde toelage ad I0 ten honderd slechts toe
gekend, indien en voor zoover het bedrag, 
waarmedede de vastgestelde of algemeen gel
dende norm door de bezoldiging overschre
den wordt, minder bedraagt dan de verhoo
ging, voortvloeiende uit dit artikel. 

2. De in artikel I bedoelde toelagen moe_ 
ten voor de toepassing van artikel s der 
Rijkswachtgeldregeling (Staatsblad I922, no. 
479, zooals gewijzigd) geacht worden een 
wijziging te brengen in de bezoldiging vol
gens het Salarisbesluit N.O. 1935. 

3. r. De bezoldiging van het in artikel 
1 van deze beschikking bedoelde personeel 
bedraagt, met inbegrip van de 6 % en de 
rn % toelagen, bedoeld in dat artikel, ten 
minste f 1200 's jaars. Indien de bruto-wedde 
of het bruto-loon, waarop volgens de betref
fende regeling aanspraak bestaat, vermeer
derd met de 6 % en de 10 % toelagen, be
neden f 1200 's jaars blijft, wordt het geza
menlijke bedrag der toelagen voor zooveel 
noodig verhoogd, totdat een totaalbedrag 
aan wedde (loon) en toelagen van f 1200 
's jaars verkregen wordt. 

2. De in het eerste lid vermelde bepaling 
geldt niet voor het personeel, dat den leef
tijd van 21 jaren nog niet volbracht heeft, 
noch voor degenen, die avondbetrekkingen 
vervullen of die dagbetrekkingen vervullen, 
welke naar mijn oor,;1.eel niet als hoofdbe
trekkingen zijn te beschouwen, tenzij de be
langhebbende twee of meer van dergelijke 
kleine betrekkingen bekleedt en hij in de ge
zamenlijke vervulling daarvan bij voortdu
ring een volledige dagtaak vindt. In dat ge
val worden de wedden van de verschillende 
betrekkingen evenredig verhoogd tot een to
taalbedrag van f 1200 's jaars voor alle be
trekkingen en toelagen te zamen. 

4. Het minimum bedrag van de kinder-
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toelage, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder 
a, van het Salarisbesluit N.O. 1935, ad f 60 
's jaars per kind, welk bedrag bij beschik
king van 13 Februari 1941, no. 2981, afdee
ling N.O., gesteld werd op f 75 's jaars per 
kind, en dat vervolgens bij beschikking van 
25 Januari 1943, no. 197821, afdeeling N.O., 
gerekend van 1 November 1942, nader werd 
opgevoerd tot f 150 's jaars per kind, wordt 
thans gesteld op f 200 's jaars per kind. 

5. Onder bruto-wedde of bruto-loon wordt 
voor de toepassing van de artikelen 1 tot en 
met 4 van deze beschikking verstaan de 
wedde of het loon, vermeerderd met de vaste 
toelagen, waarop de belanghebbende aan
spraak heeft (zonder aftrek van het pen
sioenpremieverhaal), met inachtneming van 
de bepalingen betreffende den standplaats
en den ongehuwdenaftrek en van den aftrek 
wegens onbevoegdheid. 

6. 1. Onverminderd het bepaalde in de 
artikelen 17 en 20, zesde lid, van het Salaris
besluit N.O. 1935, wordt aan het in artikel 
1 van deze beschikking bedoelde mannelijke 
personeel, dat een hoofdbetrekking bekleedt, 
als bedoeld in het derde lid van dat artikel, 
wanneer het voor de eerste maal in het hu
welijk een uitkeering in eens verstrekt ten 
bedrage van f 360. 

2. Deze uitkeering blijft beperkt tot de
genen, wier gezamenlijk bedrag aan wedde 
en toelagen, waaronder begrepen de toelagen, 
bedoeld in artikel 1 van deze beschikking, 
op den dag van de uitkeering niet meer be
draagt dan f 2088 's jaars. 

7. Deze beschikking wordt geacht in wer
king te zijn getreden met ingang van 1 Ja
nuari 1944. Zij wordt geplaatst in de Ned. 
Staatscourant. 

Apeldoorn, 14 December 1944. 
S.-G. v. h. Dep. v. 0 ., W . en K., J. VAN DAM. 

(Uitgeg. z6 Januari z945.) 

(Stct. 1945 no. 14) 

28 December z944. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken betreffende erken
ning van kinderbijslagregelingen als bij
zondere regeling in den zin van artikel 5 
der Ki?derbijslagwet. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken; 

Gelet op § 1 van de Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/I940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied; 

Heeft goedgevonden: 
te bepalen als volgt: 
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Art. 1. 1 . In afwijking van het bepaalde 
in artikel 5, tweede lid, der Kinderbijslagwet 
worden de op 31 December 1944 bestaande 
regelingen in zake de toekenning van kinder
bijslag, getroffen voor personen, in dienst 
van een publiekrechtelijk lichaam, van de 
Naarnlooze Vennootschap Nederlandsche 
Spoorwegen of van een onderneming, waarbij 
de voorwaarden van uitkeering publiekrech
telijk zijn geregeld, voor het jaar 1945 als bij
zondere regeling in den zin van dat artikel 
erkend. 

2. De in het vorig lid bedoelde erken
ning als bijzondere regeling kan door den .Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken worden ingetrokken in die ge
vallen, waain, naar zijn oordeel, de bijzon
dere regeling voor het betrokken personeel 
minder gunstig is dan de regeling, neerge
legd in ·de Kinderbijslagwet. 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 1 Januari 1945. 

Amsterdam, 28 December 1944. 
De wnd. S.-G. v. h. Dep. van S. Z., VERWEY. 

(Uitgeg. 5 Febuari z945). 

(Stct. 1945 no. 18) 

28 December 1944. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Landbouw en Visscherij, No. 14727, 
Rijksbureau voor de Voedselvoorziening 
in Oorlogstijd, Afdeeling Algemeene Za
ken, tot wijziging van de wet van 30 
September 1938 (Staatsblad no. 639 C). 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Landbouw en Visscherij; 

Op grond van de Verordening No. 23/1940 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, gelet op de Land
bouw-Crisiswet en in overeenstemming met 
§§ 2 en 3 van de Verordening No. 3/I940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied; 

Heeft goedgevonden: 
I. de wet van 30 September 1938 (Staats-

blad no. 639 C te wijzigen in dier voege, dat 
in artikel 4 in plaats van de woorden "1 Ja
nuari 1945" wordt gelezen: ,,1 Januari 1946"; 

II. te bepalen, dat dit besluit in werking 
king treedt met ingang van 1 Januari 1945. 

's-Gravenhage, 28 Dec. 1944. 
De S.-G. v. h. Dep. v. Landb. en Visscherij, 

H. M . HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. z9 Febr. z945). 
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AANVULLINGEN STAATSBLAD 1945 

(Stct. no. 19) 

zo Januari 1945. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming No. rn539, Afd. V. H. M. 0., 
tot aanvulling van het Ambtenarenre
glement Rijks hoogere burgerscholen, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
den 27sten Augustus 1931 (Staatsblad 
no. 385), laatstelijk gewijzigd bij besluit 
van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming van 15 
Januari 1944, n°. 6 O.W.K., zooals dit 
is gewijzigd bij besluit van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming van 2 Maart 1944, n °. 42 
O.W.K. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming; 

Op grond van§ 1 van de Verordening No. 
23/1940 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: 

Art. I. Aan het derde lid van artikel 18 
van het Ambtenarenreglement Rijks hoogere 
burgerscholen wordt een nieuwe volzin toe
gevoegd, luidende: 

Indien de ziekte of het ongeval, bedoeld in 
den vorigen volzin, ook na het ontslag van 
den ambtenaar nog gedeeltelijke of geheele 
ongeschiktheid tot werken ten gevolge heeft, 
ontvangt hij, wanneer hij te dier zake geen 
aanspraak heeft op een uitkeering krachtens 
een wettelijke ziekte- of ongevallenverzeke
ring of op een pensioen krachtens de Pen
sioenwet 1922 (Staatsblad no. 240), gedu
rende den tijd van zijn gedeeltelijke of ge
heele ongeschiktheid tot werken een uitkee
ring tot zoodanig bedrag als hem krachtens 
de Ongevallenwet 1921 zou toekomen, indien 
hij daaraan recht op uitkeering kon ontlee
nen. 

2. Aan artikel 18 van het Ambtenaren
reglement Rijks hoogere burgerscholen wordt 
een nieuw lid toegevoegd, luidende: 

5. Indien de ambtenaar ten gevolge van 
de ziekte of het ongeval, bedoeld in het der
de lid, overlijdt, ontvangen zijn nagelaten 
betrekkingen, wanneer zij te dier zake geen 
aanspraak op een uitkeering krachtens een 

der Ongevallenwetten of op een pensioen 
krachtens de Pensioenwet 1922 (Staatsblad 
no 240) hebben, een uitkeering tot zoodanig 
bedrag en tot zoodanig tijdstip als hun 
krachtens de Ongevallenwet 1921 zou toe
komen, indien zij daaraan recht op uitkee
ring konden ontleenen. 

3. Dit besluit wordt geplaatst in de Ne
derlandsche Staatscourant. Het wordt geacht 
in werking te zijn getreden op 1 December 
1943. 

Apeldoorn, 10 Januari 1945. 
De S.-G. v.h. Dep. v. 0., W. en K. J. v. DAM. 

(Uitgeg . 20 Februari I945.) 

(Stct. no. 19) 

rn Januari z945. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming, No. 12366/1, Af
deeling L. 0. tot wijziging van het Amb
tenarenreglement Rijkskweekscholen, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
den 27sten Augustus 1931 (Staatsblad 
no. 386), laatstelijk gewijzigd bij be
schikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Kultuurbescherming van 
den 1sten Juni 1944, no. 100 O.W.K. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming; 

Op grond van § 1 van de Verordening No. 
23/1940 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 I. 
Aan het derde lid van artikel 19 van het 

Ambtenarenreglement Rijkskweekscholen 
wordt een nieuwe volzin toegevoegd, luiden,.. 
de: 

Indien de ziekte of het ongeval, bedoeld in 
den vorigen volzin, ook na het ontslag van 
den ambtenaar nog"-gedeeltelijke of geheele 
ongeschiktheid tot werken ten gevolge heeft, 
ontvangt hij, wanneer hij te dier zake geen 
aanspraak heeft op een uitkeering krachtens 
een wettelijke ziekte- of ongevallenverzeke
ring of op een pensioen krachtens de Pen
sioenwet 1922 (Staatsblad no. 240), geduren
de den tijd van zijn gedeeltelijke of geheele 
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ongeschiktheid tot werken een uitkeering tot 
zoodanig bedrag als hem krachtens de Onge
vallenwet 192r zou toekomen, indien hij 
daaraan recht op uitkeering kon ontleenen . 

Artikel II. 
Aan artikel 19 van het Ambtenarenregle

ment Rijkskweekscholen wordt een nieuw 
lid toegevoegd, luidende: 

5. Indien de ambtenaar ten gevolge van 
de ziekte of het ongeval, bedoeld in het der
de lid, overlijdt, ontvangen zijn nagelaten be
trekkingen, wanneer zij te dier zake geen 
aanspraak op een .uitkeering krachtens een 
der Ongevallenwetten of op een pensioen 
krachtens de Pensioenwet 1922 (Staatsblad 
no. 240) hebben, een uitkeering tot zoodanig 
bedrag en tot zoodanig tijdstip als hun krach
tens de Ongevallenwet 192r zou toekomen, 
indien zij daaraan recht op uitkeering konden 
ontleenen. 

Artikel III. 
Deze beschikking wordt in de Nederland

sche Staatscourant geplaatst. Zij wordt ge
acht in werking te zijn getreden met ingang 
van 1 December 1943. 

Apeldoorn, ro Januari 1945. 
De S.-G. v.h. Dep. v. 0., W. en K., J . v. DAM 

(Uitgeg. zo Februari z945.) 

(Stct. no. 19) 

zo Januari z945. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming, No. 12367'2, Afd. 
L . 0., tot wijziging van het Ambtenaren
reglement Rijksleerscholen en Rijks la
gere scholen, vastgesteld bij K . B. van 
den 27sten Augustus 1931 (Staatsblad 
no. 387), laatstelijk gewijzigd bij be
schikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Kultuurbescherming van 
den 1sten Juni 1944, no. 101 O .W.K. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming; 

Op grond van§ r van de Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 van de Verordening No. 3/r940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel I. 
Aan het derde lid van artikel 19 van het 

Ambtenarenreglement Rij ksleerscholen en 
Rijks lagere scholen wordt een nieuwe volzin 
toegevoegd, luidende : 

Indien de ziekte of het ongeval, bedoeld 
in den vorigen volzin, ook na het ontslag van 
den ambtenaar nog gedeeltelijke of geheele 
ongeschiktheid tot werken ten gevolge heeft, 
ontvangt hij, wanneer hij te dier zake geen 
aanspraak heeft op een uitkeering krachtens 
een wettelijke ziekte_ of ongevallenverzeke
ring of een pensioen krachtens de Pensioen
wet 1922 (Staatsblad no. 240), gedurende 
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den tijd van zij n gedeeltelijke of geheele ori
geschiktheid tot werken een uitkeering tot 
zoodanig bedrag als hem krachtens de On
gevallenwet 1921 zou toekomen, indien hij 
daaraan recht op uitkeering kon ontleenen. 

Artikel II. 
Aan artikel 19 van het Ambtenarenregle

ment Rijksleerscholen en Rijks lagere scho
len wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende: 

5. Indien de ambtenaar ten gevolge van 
de ziekte of het ongeval, bedoeld in het derde 
lid, overlijdt, ontvangen zijn nagelaten be
trekkingen, wanneer zij te dier zake geen 
aanspraak op een uitkeering krachtens een 
der Ongevallenwetten of op een pensioen 
kachtens de P ensioenwet 1922 (Staatsblad 
no. 240) hebben, een uitkeering tot zoodanig 
bedrag en tot zoodanig tijdstip als hun krach_ 
tens de Ongevallenwet 1921 zou toekomen, 
indien zij daaraan recht op uitkeeri,W konden 
ontleenen . 

Artikel III. 
Deze beschikking wordt in de Nederland

sche Staatscourant geplaatst. Zij wordt ge
acht in werking te zijn getreden met ingang 
van r D ecember 1943. 

Apeldoorn, 10 Januari 1945. 
De S.- G. v. h . Dep. v. 0., W. en K . J. v. DAMl. 

(Uitgeg. 2 0 Februari z945.) 

(Stct. no. 36) 

3z Januari z945. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken No. 
482,µR, betreffende wijziging en aan
vulling van het Bezoldigingsbesluit Bur
gerlijke Rijksambtenaren 1934 (Stbl. 
1933, no. 783), laatstelijk _gewijzigd bi,i 
beschikking van 16 Juli 1943, no. 1423/ 
R (Ned. Stct. van 22 Juli 1943, no. 140). 

Op grond van de Verordening No. 23/1940 
en in overeenstemming met de §§ 2 en 3 van 
de Verordening No. 3/r940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied bepaal ik als volgt: 

Art. 1. In het Bezoldigingsbesluit Bur
gerlijke Rijksambtenaren 1934 worden de 
navolgende wijzigingen en aanvullingen aan
gebracht: 

A. Gerekend van 16 September 1941: 
I. In bijlage A ·I: 
In de schalen 1, 10, 14, 32, 51, 61, 90, 92, 

93, 94, 107, 142, 184, 212, 213, 219 en 250 
wordt onder de afdeeling Sociale Zaken als 
laatste inschrijving opgenomen het onderdeel 
Rijksgeneeskundige dienst met vermelding 
daaronder van de navolgende ambten : 

(sch. 1) Machineschrijver. 
(sch. ro) Schrijver 2e klasse. 

Telefonist. 
(sch. 14) Concierge bij het Rijksmaga

zijn van geneesmiddelen . 
(sch. 32) Röntgen-assistent. 

Verpleger(ster) (uitwonend).* 
(sch. 51) Schrijver re klasse. 
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(sch. 6z) Analist. 

(sch. 90) 
(sch. 92) 
(sch. 93) 

(sch. 94) 
(sch. Io7) 
(sch. I42) 
(sch. I84) 
(sch. 2I2) 
(sch. 2I3) 
(sch. 2I9) 

Apothekersassistent. 
Verpleger Ie klasse met noot

teeken ** en opname aan 
den voet van de betreffende 
bladzijde van de volgende 
noot: ** Deze rang geldt 
slechts voor gewezen mili
taire verplegers met den 
rang van sergeant en ser-
geant Ie klasse. 

Adjunct-commies. 
Analist Ie klasse. 
Apothekersassistent Ie klasse. 
Bureelambtenaar Ie klasse. 
Hoofdverpleger(ster). * 
Bureelchef. 
Commies. 
Hoofdcommies. 
Scheikundige. 
Geneesheer 2e klasse. 
Administrateur bij een Rijks-

hospi taal. 
Referendaris. 

(sch. 250) Chef van den Rijksgeneeskun
digen dienst. 

In de schalen 3, 8, 48, 49, 62, 65, 205, 220, 
235, 239 en 242 wordt als laatste inschrijving 
opgenomen de afdeeling Sociale Zaken met 
het onderdeel Rijksgeneeskundige dienst met 
vermelding daaronder van de navolgende 
ambten : 

(sch. 3) 
(sch. 8) 
(sch. 48) 
(sch. 49) 
(sch. 62) 
(sch.. 65) 
(sch. 205) 
(sch. 220) 

Adjunct-analist. 
Concierge. 
Amanuensis. 
Opzichter. 
Bureelambtenaar 2e klasse. 
Hoofd der keuken. 
Apotheker 2e klasse. 
Geneesheer 2e klasse zonder 

eigen praktijk. 
(sch. 235) Apotheker Ie klasse. 

Directeur van het Rijksmaga
zijn van geneesmiddelen. 

(sch. 239) Geneesheer Ie klasse. 
(sch. 242) Chef van den pharmaceuti

schen dienst. 
In de schalen r, I0, I4, SI en 90, afdeeling 

Defensie, vervalt het onderdeel Rijksmaga
zJjn van geneesmiddelen met de daaronder 
vermelde ambten, resp. van Machineschrij
ver, Schrijver 2e klasse, Concierge, Schrijver 
Ie klasse en Administratief ambtenaar. 

In bijlage B I : 

In de groepen I, 2, 2a, 3, 4, sa en 6 wordt 
onder de afdeeling Sociale Zaken als. laatste 
inschrijving opgenomen het onderdeel Rijks
geneeskundige dienst met vermelding daar
onder van de navolgende ambten: 

(gr. I ) Werkman. 
Inpakster. 

(gr. 2 ) Werkman met vakbekwaam
heid. 

Magazijnoppasser. 
(gr. 2a) i!ode. 
(gr. 3 ) Toezichthoudend werkman. 

Laboratoriumbediende. 
Chauffeur. 
Magazijnbediende. 
Hospitaalbediende. 

(gr. 4 ) Vakman. 
Kok. 
Apothekersbediende. 
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(gr. 4 ) Hospitaalbediende Ie klasse. 
Opzichter instrumentkamer. 

(gr. sa) Instrumentmaker. 
(gr. 6a) Chef-vakman. 
In de groepen 4 en 6, afdeeling Defensie, 

vervalt het onderdeel Rijksmagazijn van ge
neesmiddelen met de daaronder vermelde 
ambten van Opzichter van de instrumenten
kamer en Chef-vakman. 

In bijlage B IV: 
In groep A wordt onder de afdeeling 

Sociale Zaken als laatste inschrijving opge
nomen: 

Rijksgeneeskundige dienst. 
Werkvrouw. 
In groep C wordt als laatste inschrijving 

opgeno~en: 
Sociale Zaken. 

Rijksgeneeskundige dienst. 
Naaister. 

B. Gerekend van 1 Juni 1942: 
Il. In bijlage A I: 
In schaal I34, afdeeling Justitie, onderdeel 

Rijkstucht- en opvoedingswezen, wordt na 
de bestaande inschrijving opgenomen: 

Ambtenaar voor de Kinderwetten bij den 
Voogdijraad te Roermond. 

C. Gerekend van 1 Januari 1948: 
III. In bijlage A I: 
In schaal I4I vervalt de afdeeling Water

staat met hetgeen daaronder is vermeld 
(Loodswezen enz. Ambtenaar voor opne
mingswerkzaamheden ten dienste van het 
loodswezen) . 

In schaal t8o wordt als eerste inschrijving 
opgenomen:: 

Waterstaat. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 
Ambtenaar voor opnemingswerkzaamhe

den ten dienste van het loodswezen. 
IV. In bijlage A 1: 
In schaal 2rn, afdeeling Departementen 

van Algemeen Bestuur, wordt na de be
staande inschrijving opgenomen: 

Rijksinspecteur der gemeentefinanciën. 

V. In bijlage A 1: 
In schaal 37 vervalt de afdeeling Water

staat met hetgeen daaronder is vermeld 
(Scheepvaartinspectie. Adspirant-scheeps
meter bij den Dienst: der Scheepsmeting). 

In schaal 65 wordt na de afdeeling Defen
sie en hetgeen daaronder is vermeld, opge
nomen: 

Waterstaat. 
Scheepvaartinspectie. 

Adspirant-scheepsmeter bij den Dienst der 
Scheepsmeting. 

In schaal n9, afdeeling Waterstaat, ver
valt het onderdeel Scheepvaartinspectie met 
het daaronder vermeld ambt van Scheeps
meter bij den Dienst der Scheepsmeting. 
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In schaal I42, afdeeling Waterstaat, on
derdeel Scheepvaartinspectie, wordt de in
schrijving "Scheepsmeter, hoofd van het 
di~trict Amsterdam of Groningen, bij den 
Dienst der Scheepsmeting" vervangen door: 
Scheepsmeter bij den Dienst der Scheepsme
ting. 

In schaal I54, afdeeling Waterstaat, wordt 
na het onderdeel Rijkswaterstaat en hetgeen 
daaronder is vermeld, opgenomen: 

Scheepvaartinspectie. 
Scheepsmeter, hoofd van het district Am

sterdam of Groningen, bij den Dienst der 
Scheepsmeting. 

VI. In bijlage A I: 
In schaal 34 vervalt de afdeeling Handel, 

Nijverheid en Scheepvaart met · hetgeen 
daaronder is vermeld. (Ijkwezen, Assistent.) 

In schaal 90, afdeeling Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart, wordt na het onderdeel 
Instituut voor Brandstoffeneconomie en het
geen daaronder is vermeld, opgenomen: 

IJkwezen. 
Assistent. 
In schaal z8z, afdeeling Handel, Nijver

heid en Scheepvaart, vervalt ze. het onder
deel Ijkwezen met de daaronder vermelde 
ambten van IJker, chef van dienst*) en 
IJker; 2e. de bij eerstgenoemd ambt behoo
rende, aan den voet van de betreffende blad
zij de opgenomen noot. 

Na schaal z92 en hetgeen aaroner is ver
meld, wordt opgenomen: 

SCHAAL I93· 
f u6o-f 4680, z4 jaar. 

I4 jaarlijksche verhoogingen van f z8o. 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart. 

Ijkwezen. 
IJker. 
Na schaal 2zo en hetgeen daaronder is ver

meld, wordt opgenomen: 
SCHAAL 2U, 

f 4z40-f 5220, 6 jaar. 
6 jaarlijksche verhoogingen van f I8o. 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart. 

IJkwezen. 
Directeur van een ijkkring. 
In schaal 230 vervalt de afdeeling Handel, 

Nijverheid en Scheepvaart met hetgeen 
daaronder is vermeld. (Ijkwezen. Inspec
teur.) 

In schaal 228 wordt na de afdeeling Hooge 
Coleges van Staat en hetgeen daaronder is 
vermeld, opgenomen: 

Handel, Nijverheid en Scheepvaart. 
IJkwezen. 

Adjunct-inspecteur. 
In schaal 243, afdeeling Handel, Nijver

held en Scheepvaart, wordt na het onderdeel 
Instituut voor Brandstoffeneconomie en het
geen daaronder is vermeld, opgenomen: 

Ijkwezen. 
Inspecteur. 

VII. In bijlage A I: 
In schaal z42, afdeeling Opvoeding, We

tenschap en Kultuurbeschermlng, onder-
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deel Rijksuniversiteiten en Technische Hoo
geschool, wordt als eerste inschrijving opge
nomen: 

Administratief ambtenaar ze klasse. 
In schaal I52, afdeeling Opvoeding, We

tenschap en Knltnnrbescllermlng, onder
deel Rijksuniversiteiten en Technische Hoo
geschool, vervalt het ambt van Administra
teur bij_het College van Curatoren. 

In schaal z94 wordt als eerste inschrijving 
opgenomen: · 

Opvoeding, Wetenschap en Knltuur
beschermlng. 

Rijksuniversiteiten en Technische Hooge-
school. 

Administrateur. 

VIII. In bijlage C: 
In den kop van Hoofdstuk V, Inrichtingen 

voor lager onderwijs, wordt in plaats van 
,,§ I, Gewoon Jager e~ uitgebreid lager on
derwijs" gelezen: § I. Gewoon lager, voort
gezet gewoon Jager en uitgebreid Jager on
derwijs. 

In Hoofdstuk V, artikel 4, eerste lid, wordt 
tusschen de woorden "onderwijs" en "wordt" 
ingelascht: en voor voortgezet gewoonlager 
onderwijs. 

Het bestaande eenige lid van artikel 6, van 
Hoofdstuk V, wordt vernummerd tot eerste 
lid, terwijl een tweede lid wordt toegevoegd, 
luidende: 

2. De in het vorige lid genoemde bedra
gen worden voor de scholen voor voortgezet 
gewoon lager onderwijs met f z8o verhoogd, 
indien de betrokken onderwijzer, behalve de 
akte als hoofdonderwijzer, de bevoegdheid 
bezit tot het geven van lager onderwijs in 
ten minste één der navolgende vakken: han
denarbeid, lichamelijke oefening (akte S), 
handelskennis, landbouwkunde, tuinbouw
kunde, Duitsche taal of eenvoudige huishoud
kunde. 

Het bestaande eenige lid van artikel 3, van 
Hoofdstuk V, wordt vernummerd tot tweede 
lid, terwijl een eerste lid wordt ingelascht, 
luidende: 

I. De onderwijzer eener school voor 
, voortgezet gewoon lager onderwijs geniet als 

zoodanig eene verhooging zijner jaarwedde 
van f z8o, indien hij de akte als hoofdonder
wijzer bezit en hij tevens de bevoegdheid be
zit tot het geven van lager onderwijs in ten 
minste één der navolgende vakken: handen
arbeid, lichamelijke oefening (akte S), han
delskennis, landbouwkunde, tuinbouwkunde, 
Duitsche taal of eenvoudige huishoudkunde. 

D. Gerekend van 1 Augustus 1943: 
IX. In bijlage A I: 
In schaal 25z, afdeeling Binnenlandsche 

Zaken, onderdeel Staatsbedrijf der Poste
rijen, Telegrafie en Telefonie, vervallen de 
bestaande inschrijvingen en wordt in plaats 
daarvan opgenomen: 

Hoofddirecteur. • 
E. Gerekend van 1 November 1943: 
X. In bijlage C: 
In den kop van Hoofdstuk VI wordt in 
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plaats van "Rijksinrlchtingen voor Middel
baar land- en tuinbouwonderwijs" gelezen: 
Rijksinrichtingen voor Middelbaar en Lager 
fond- en tuinbouwonderwijs. 

In Hoofdstuk VI wordt na § 4 en hetgeen 
daaronder is vermeld, opgenomen: 

§ 4a. Hoofden Rijks Lagere land- en 
tuinbouwscholen. 

Artikel 32a. 
1. De jaarwedde van de hierbedoelde 

hoofden bedraagt f 2250 tot f 4050 (4 jaar
lijksche verhoogingen van f 180 en 6 twee
jaarlijksche verhoogingen van f 180). 

2. Aan de hoofden kunnen tevens andere 
werkzaamheden worden opgedragen op het 
gebied van onderwijs of (en) voorlichting en 
verdere zaken, welke de Directie van den 
Landbouw heeft te behartigen. 

F. Gerekend van 1 Januari 1944: 

XI. In bijlage C: 
In Hoofdstuk I, artikel III, wordt: 
1e. in het eerste lid tusschen "Neder

landsche" en "universiteit" en "Nederland
sche" en "hoogeschool" ingelascht: of Duit
sche; 

2e. het tweede lid vernummerd tot derde 
lid, terwijl in dit lid tusschen "Nederland
sche" en "universiteit" eveneens wordt in
gelascht: of Duitsche. 

3e. een nieuw tweede lid ingelascht, lui
dende als volgt: 

2. Aan den leeraar, die bevoegd is tot het 
geven van middelbaar onderwijs in de Ne
derlandsche taal, de Hoogduitsche taal, de 
Engelsche taal of de Fransche taal, en die 
een aanvullend examen heeft afgelegd in de 
handelsbriefwisseling in de taal, waarvoor hij 
eene zoodanige bevoegdheid heeft, worden 
deswege voor de berekening van zijn voor 
periodieke verhoogingen geldigen diensttijd 
twee dienstjaren toegekend. 

In Hoofdstuk II, artikel 2, tweede lid, 
wo1dt tusschen "Nederlandsche" en "univer
siteit" ingelascht: of Duitsche. 

In Hoofdstuk II, artikel 13, wordt aan het 
slot van het eerste lid toegevoegd: Tevens 
telt als diensttijd ten volle mede de tijd als 
leeraar doorgebracht aan een buiten het Rijk 
gevestigde Nederlandsche inrichting van 
voorbereidend hooger en/of middelbaar on
derwijs, voor zoover deze is aangewezen over
eenkomstig artikel 157 van de hooger-onder
wijswet en/of artikel 45tredecies der middel
baar-onderwijswet. 

Bovendien wordt aan genoemd artikel 13 
een derde lid toegevoegd, luidende: 

3. Voorts telt voor leeraren als dienst
tijd ten volle mede de tijd, na 10 April 1939 
en v66r 15 Juli 1940 in militairen dienst door
gebracht, voor zoover de belanghebbende 
v66r 10 April 1939 reeds als volledig bevoegd 
leeraar werkzaam was geweest aan één der 
scholen, genoemd in het eerste lid, of voor 
zoover betreft leeraren in de lichamelijke 
oefening, in het eerste en het tweede lid. 

In Hoofdstuk II, artikel 15, wordt in het 
eerste en het tweede lid na "tenzij het (hem) 
opgedragen getal lessen op (zijn) eigen ver-
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zoek verminderd is" ingelascht: of hem voor 
deze lessen de volledige W'71telijke bevoegd
heid ontbreekt. 

XII. In bijlage A I: 
In schaal 130, afdeeling Sociale Zaken, 

onderdeel Rijksinstituut voor drinkwater
voorziening, wordt na de bestaande inschrij
ving opgenomen: 

Adjunct-scheikundige-bacterioloog. 
XIII. In bijlage B I: 
In groep 1, afdeeling Waterstaat, onder

deel Rijkswaterstaat, wordt v66r de bestaan
de inschrijving opgenomen: 

Hulpkantonnier bij de wegen, respectieve
lijk kanalen, rivieren en zee- en havenwer
ken. 

XIV. In bijlage AI: 
In schaal 42, afdeeling Waterstaat, onder

deel Rijkswaterstaat, vervalt de inschrijving 
,,Boven- en Beneden-Merwede". 

In schaal 53, afdeeling Waterstaat, onder
deel Rijkswaterstaat, wordt als eerste in
schrijving opgenomen: 

Bakenmeester van de Boven- en Beneden
Merwede. 

In bijlage B I: 
In groep 5a, afdeeling Waterstaat, onder

deel Rijkswaterstaat, vervalt de inschrijving 
,,2e Machinist, machinist-stoker of hulp
machinist van "Merwede"". 

In groep 6, afdeeling Waterstaat, onder
deel Rijkswaterstaat, wordt onmiddellijk 
v66r "Machinist op de Noord" opgenomen: 

2e Machinist, machinist-stoker of hulp
machinist van "Merwede". 

XV. In bijlage A I: 
In schaal 138, afdeeling Financiën, onder

deel Rijksgebouwendienst, wordt aan "Elec
trotechnisch ambtenaar" toegevoegd: 2e 
klasse, terwijl als derde inschrijving wordt 
opgenomen: 

Werktuigkundig ambtenaar 2e klasse. 
In schaal 167, afdeeling Financiën, onder. 

deel Rijksgebouwendienst, wordt na de be
staande inschrijvingen opgenomen: 

Electrotechnisch ambtenaar 1e klasse. 
Werktuigkundig ambtenaar 1e klasse. 
In schaal 197, af<leeling Financiën, onder

deel Rijksgebouwendienst, wordt na de be
staande inschrijvingen opgenomen: 

Electrotechnisch hoofdambtenaar. 
Werktuigkundig hoofdambtenaar. 

XVI. In bijlage A I : 
In schaal 61, afdeeling Sociale Zaken, 

wordt na het onderdeel Rijksinstituut voor 
de Volksgezondheid en hetgeen daaronder is 
vermeld, opgenomen: 

Rijkskweekschool voor vroedvrouwen 
te Rotterdam. 

Analist. 
In bijlage A II: 
Onder het hoofd f 2250 vast, afdeeling 

Sociale Zaken, onderdeel Rijkskweekschool 
voor vroedvrouwen te Rotterdam wordt in 
plaats van de bestaande inschrijving gele-

\ zen: 
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Assistent-verlos- of geneeskundige (mag 
part. praktijk uitoefenen). 

XVII. In bijlage A I: 
In schaal 189, afdeeling Departementen 

van Algemeen Bestuur, wordt als eerste in
schrijving opgenomen: 

Adjunct-accountant bij het Departement 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart. 

XVIII. In bijlage A I: 
In schaal 70 afdeeling Landbouw en Vls

scherlj, vervalt het onderdeel Veeartsenij
kundige dienst met het daaronder vermeld 
ambt van Opzichter. . 

In schaal 70 vervalt de afdeeling Sociale 
Zaken met hetgeen daaronder is vermeld. 
(Inspectie Volksgezondheid. Controleur bij 
de veterinaire Inspectie van de Volksgezond
heid.) 

In schaal rns, afdeeling Landbouw en 
Vlsscherlj, onderdeel Veeartsenijkundige 
dienst, wordt als eerste inschrijving opgeno
men: 

Opzichter. 
In schaal rns wordt na de afdeeling Land
bouw en Vlsscherij en hetgeen daaronder is 
vermeld, opgenomen: 

Sociale Zaken. 
Inspectie Volksgezondheid. 

Controleur bij de veterinaire Inspectie van 
de Volksgezondheid. 

XIX. In bijlage A I: 
In schaal 62, afdeeling Defensie, onder

deel Hydrografie, vervalt het ambt van Ad
ministratief ambtenaar. 

In schaal 90, afdeeling Defensie wordt na 
het onderdeel Rijkswerf en hetgeen daar
onder is vermeld, opgenomen: 

Hydrografie. 
Administratief ambtenaar. 

XX. In bijlage A I: 
In schaal 205 wordt als eerste inschrijving 

opgenomen: 
Departementen van Algemeen Bestuur. 
Adviseur voor de musea bij het Departe

ment van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming. 

XXI. In bijlage A I : 
In schaal ur, afdeeling ·waterstaat, on

derdeel Staatsvisschershavenbedrijf te IJ
muiden, vervalt het ambt van Boekhouder. 

In schaal 142, afdeeling Waterstaat, wordt 
na het onderdeel Nederlandsch Meteorolo
gisch Instituut en hetgeen daaronder is ver
meld, opgenomen: 

Staatsvisschershavenbedrijf te IJmuiden. 
Boekhouder. 
XXII. In bijlage A I: 
In schaal 138, afdeeling Defensie, wordt 

als eerste inschrijving opgenomen: 
Rijkswerf. 

Bouwkundig ambtenaar 2e klass·e. 
In schaal 167, afdeeling Defensie, onder

deel Rijkswerf, wordt aan "Bouwkundig 
ambtenaar" toegevoegd: re klasse. 
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XXIII. In bijlage B I: 
In groep 4a, afdeeling Waterstaat, onder

deel Rijkswaterstaat, vervalt het ambt van 
Sluiswachter te Panheel. 

In groep sa, afdeeling Waterstaat, onder
deel Rijkswaterstaat, wordt in de opsom
ming, voorkomende achter "Sluiswachter:" 
na "Nijmegen" opgenomen: 

Panheel. 

XXIV. In bijlage A I: 
In schaal 38 wordt na de afdeeling Depar

tementen van Algemeen Bestuur en hetgeen 
daaronder is vermeld, opgenomen: 

Justitie. 
Gevangeniswezen en Psychopathenzorg. 
Gestichtswachter. 
In schaal 56, afdeeling Justitie, wordt als 

eerste inschrijving opgenomen: 
Gevangeniswezen en Psychopathenzorg. 
Gestichtswachter-brigadier. 
In schaal 89 wordt onmiddellijk na de 

vermelding van de schaal opgenomen: 
Justitie. 

Gevangeniswezen en Psychopathenzorg. 
Gestichtswachter-majoor. 
In schaal ur, afdeeling Justitie, onderdeel 

Gevangeniswezen en Psychopathenzorg, 
wordt na de bestaande inschrijving opgeno
men: 

Ondercommandant-gestichtswacht. 
In schaal 142, afdeeling Justitie, wordt 

aan het onderdeel Gevangeniswezen toege
voegd: en Psychopathenzorg, terwijl onder 
dit onderdeel als tweede inschrijving wordt 
opgenomen: 

Commandant-gestichtswacht. 

XXV. In bijlage AI : 
In schaal 184, afdeeling Financiën, wordt 

weder opgenomen: 
Rijksinkoopbureau. 

Hoofdcommies. 

XXVI. In bijlage A I: 
In de schalen r en rn, afdeeling Opvoeding, 

Wetenschap en l{ultuurbeschermlng, wordt 
na het onderdeel Rijksuniversiteiten en Tech
nische Hoogeschool en hetgeen daaronder is 
vermeld, opgenomen: 

(sch. r) Inspectie Lager Onderwijs. 
Machineschrijver. 
(sch. rn) Inspectie Lager Onderwijs. 
Schrijver 2e klasse. 

XXVII. In bijlage A I: 
In schaal 149, afdeeling Waterstaat, on

derdeel Rijkswaterstaat, wordt na de bestaan
de inschrijving opgenomen: 

Assistent bij den Studiedienst van de di
rectie Benedenrivieren. 

XXVIII. In bijlage A I: 
In schaal 92, afdeeling Landbouw en Vls

scherij, wordt na het onderdeel Plantenziek
tenkundige dienst en hetgeen daaronder is 
vermeld, opgenomen: 

Rijkszuivelstation te Leiden. 
Analist re

1 
klasse. 
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In schaal 212, afdeeling Landbouw en Vls
scherlj, wordt: 

ie. bij het onderdeel RijkS2uivelstation 
te Leiden een nootteeken *) opgenomen, ter
wijl de aan den voet van de betreffen_~e. bla~
zijde voorkomende noot wordt gew1Jz1gd m 
dien zin, dat deze komt te luiden: *) De 
wetenschappelijke ambtenaren bij · de Rijks
landbouwproefstations en bij het Rijkszui
velstation, als bedoeld in deze schaal, genie
ten bovendien eene ambtstoelage van f 270 
's-jaars, indien zij aan het hoofd eener afdee
ling staan. 

2e. onder het onderdeel Rijkszuivelsta
tion te Leiden *) vóór de bestaande inschrij
ving opgenomen: 

Bacterioloog. 
XXIX. In bijlage A I: 
In schaal 93, afdeeling Sociale Zaken, ver

valt het onderdeel Rijkskweekschool voor 
vroedvrouwen te Rotterdam met het daar
onder vermeld ambt van Administrateur. 

In schaal 142, afdeeling Sociale Zaken, 
wordt na het onderdeel Rijksinstituut voor 
de Volksgezondheid en hetgeen daaronder is 
vermeld, opgenomen: 

Rijkskweekschool voor vroedvrouwen 
te Rotterdam. 

Administrateur. 

XXX. In bijlage A I: 
In de schalen 1, 10, 14 en 51, afdeeling 

Blnnenlandsche Zaken, wordt na het onder
deel Centrale Commissie voor de keuring 
van films en hetgeen daaronder is vermeld, 
opgenomen: 

(sch. 1) 
Inspectie der Bevolkingsregisters. 

Machineschrijver. 
(sch. 10) 

Inspecti'e der Bevolkingsregisters. 
Schrijver 2e klasse. 
(sch. 14) 

Inspecti'e der Bevolkingsregisters. 
Concierge. 
(sch. 51) 

Inspectie der Bevolkingsregisters. 
Schrijver xe klasse. 
In de schalen 90, 142 en 184 wordt onder 

de afdeeling Blnnenlandscbe Zaken als eer
ste inschrijving opgenomen: 

(sch. 90) 
Inspectie der Bevolkingsregisters. 

Adjunct-commies. 
(sch. 142) 

Inspectie der Bevolkingsregisters. 
Commies. 
(sch. 184) 

Inspectie der Bevolkingsregisters. 
Hoofdcommies. 

In bijlage B I: 
Onder de groepen 1 en 2~ wordt onder de 

afdeeling Binnenlaudsche Zaken als eerste 
inschrijving opgenomen: 

(gr. 1) 
Inspectie der Bevolkingsregisters. 

Vaste knecht. 

(gr. 2a) 
Inspectie der Bevolkingsregisters. 

Bode. 
Portier. 
XXXI. In bijlage A I: 
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In schaal 142, afdeeling Sociale Zaken, 
onderdeel Rijksinstituut voor de Volksge
zondheid, wordt in plaats van "Chef van den 
administratieven dienst" gele2en: 

Administratief ambtenaar xe klasse. 

XXXII. In bijlage A I: 
In schaal 184, afdeeling Landbouw en 

Vlsscherlj, wordt als eerste inschrijving op
genomen: 

Cultuurtechnische dienst. 
Hoofdcommies. 

XXXIII. In bijlage A 1: 
In schaal 23 7, afdeeling Departementen 

van Alg·emeen Bestuur, wordt achter "Ac
countant bij de Generale Thesaurie van het 
Departement van Financiën" een noottee
ken *) geplaatst, terwijl aan den voet van 
de betreffende bladzijde een noot wordt op
genomen, luidende: 

*) Het maximum-salaris wordt beperkt 
tot f 5580 voor accountants die ingedeeld zijn 
bij het bureau Inspectie der Rijksfinanciën 
en niet met de functie van chef van dit bu
reau zijn belast. 

XXXIV. In bijlage E: 
Onder het hoofd Eerste klasse wordt de 

inschrijving: ,,Rotterdam (gedeelte, op 31 
Juli 1941 tot de eerste klasse behoorende, 
benevens de voormalige gemeente Hillegers
berg, zoomede de stadsgedeelten der voor
malige gemeenten Overschie, Schiebroek en 
IJsselmonde)" gewijzigd in dien zin, dat het 
slot aldus komt te luiden : en IJsselmonde, 
alsook het deel genaamd Kralingsche Veer). 

2. In artikel 2 van mijn beschikking be
treffende wijziging en aanvulling van het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1934 van 16 Juli 1943 (Ned. Stct. van 
22 Juli 1943, no. 140) wordt in plaats van 
28 Februari 1928 gelezen: 28 Februari 1933. 

3. Deze beschikking wordt geplaatst in 
de Nederlandsche Staatscourant. 

Apeldoorn, 31 Januari 1945. 
S.-G. v.h. Dep. v. B. Z., DE VRIES, 1°.-S.-G. 

(Uitgeg. :19 Maart x945.) • 

(Stct. no. 19) 

x Februari 1945. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal voor Bijzondere Econo
mische Zaken tot uitvoering vaq het 
Besluit No. 218/1941 betreffende het 
Verzekeringswezen. 

Op grond van artikel 2 van het Besluit No. 
218/1941 betreffende het Verzekeringswezen 
en in overeenstemming met de §§ 2 en 3 van 
de Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
Gebied wordt bepaald: 
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Art. 1. De bepalingen van dit besluit zijn 
van toepassing op: 

a. alle ondernemingen en instellingen, 
die het levensverzekeringsbedrijf uitoefenen 
in den zin van artikel 2 van de Wet op het 
Levensverzekeringsbedrijf x922 (Staatsblad 
no. 7x6); 

b. alle ondernemingen en instellingen, 
die het ongevallen- en/of invaliditeitsverze
keringsbedrijf uitoefenen, uitsluitend voor 
zoover het de financieele gevolgen, voort
vloeiende uit het ongevallen- en invaliditeits
risico, betreft. 

2, Het is verboden verzekeringen, na IO 

Mei afgesloten, door afkoop te beëindigen. 
3. Indien een verzekeringsnemer zijn voor 

10 Mei 194o (gesloten verzekering door af
koop wenscht te beëindigen, is het geoorloofd 
hem gedurende den tijd, dat dit besluit van 
kracht is, ten hoogste 50 % van de afkoop
waarde uit te keeren, met dien verstande, 
dat, indien na 10 Mei 1940 een storting heeft 
plaats gehad, waardoor meer dan twee jaar
premiën vooruit werden voldaan, bij de be
rekening van de afkoopwaarde slechts reke
ning mag worden gehouden met de wiskun
dige reserve, die de verzekering zou hebben 
gehad, indien de premie tot den datum, 
waarop de afkoop wordt aangevraagd, nor
maal in de op 10 Mei 1940 bestaande con
tractueele termijnen zou zijn voldaan. 

De uitkeering van deze 50 % mag slechts 
geschieden in ronde bedragen van honderd 
gulden per week, met dien verstande, dat als 
laatste betaling een bedrag tot een honderd 
negen en negentig gulden en negentig cents 
mag worden uitgekeerd. 

De onderneming of instelling draagt van 
het oogenblik der eerste uitkeering af geen 
risico meer. 

4. Voor afkoop van een rente bij tijde
lijke of blijvende invaliditeit geldt artikel 3, 
ook indien de verzekering na 10 Mei 1940 
werd afgesloten. 

5, Met afkoop wordt gelijkgesteld het 
omzetten in verzekeringen, waarbij de af
loopdatum van een contract dusdanig wordt 
vervroegd, dat voor de buitenwerkstelling 
van dit besluit eenige uitkeering zou geschie
den, die anders niet of niet in die mate zou 
hebben plaats gehad. 

6. Beleeningen op de polissen van verze
keringen zullen slechts mogen worden aan
gegaan in de gevallen, waarin ingevolge de 
voorgaande artikelen afkoop is toegestaan, 
en tot dezelfde bedragen. 

7. Voor kapitaaluitkeering geldt de vol
gende regeling: 

a. op den vervaldatum mag ten hoogste 
10 % van het verzekerde bedrag worden uit
gekeerd; 

b. het verder verschuldigde mag worden 
uitgekeerd in acht gelijke maandelijksche 
termijnen. 

Een en ander met dien verstande, dat 
noch de eerste uitkeering, noch eenige latere 
termijn kleiner behoeft te worden gesteld 
dan f 500. 

Is uitkeering van een kapitaal in termijnen 
bedongen, zoo . mag nimmer meer worden 
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uitbetaald dan geoorloofd zou zijn, indien 
het geheele kapitaal in eens verschuldigd 
was. 

8. Door den Secretaris-Generaal voor 
Bijzondere Economische Zaken kan op voor
stel van de Verzekeringskamer ontheffing 
worden verleend van het bepaalde in de ar
tikelen 3, 4, 6 en 7. 

9. Over de bedragen, welke ingevolge ar
tikel 3 en 7 niet terstond aan rechthebben
den zijn uitgekeerd, dient een rente van ten 
minste 3 % 's jaars te worden vergoed. 

10. Dit besluit wordt geacht in werking 
te zijn getreden op 6 September x944. 

Het wordt aangehaald als "Besluit Verze
keringsmoratorium". 

Amsterdam, 1 Februari 1945. 
De wnd. S.-G. v . h. Dep. v. Bijz. Ec. Zaken, . 

M. M. ROST VAN TONNINGEN. 

(Uitgeg. 20 Febr. 1945). 

(Stct. no. 22) 

7 Februari 1945. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart en van Landbouw en Visscherij 
betreffende het Distributieregelingsbe
sluit 1945. 

De Secretarissen-Generaal van de Depar
tementen van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart en van Landbouw en Visscherij; 

Op grond van de Verordening No. 23/1940 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, gelet op de artikelen 
3, 5, 8 en 17 der Distributiewet 1939 en in 
overeenstemming met de §§ 2 en 3 van de 
Verordening No. 3/i940 van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche ge
bied; 

Hebben besloten: 
I. in te trekken de Distributieregelings

beschikking 1941, behalve ten aanzien van 
de begane strafbare feiten; 

II. te bepalen als volgt: 
Art. 1, In dit besluit wordt verstaan 

onder: 
Secretaris-Generaal: de Secretaris-Gene

raal van het Departement van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart, dan wel - voor zoo
ver het in het bijzonder de werkzaamheden 
van het Departement van Landbouw en Vis
scherij betreft - de Secretaris-Generaal van 
het Departement van Landbouw en Vis
scherij; 

directeur van het Centraal Distributiekan
toor: de directeur van het Centraal Distri
butiekantoor, bedoeld in de beschikking no. 
390, afd. C.D.K., d.d. 26 Januari x942 van 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart; 

distributiekring: de distributiekring, be
doeld in artikel u der Distributiewet x939; 

distributiedienst: de distributiedienst, be
doeld in artikel xz der Distributiewet 1939; 

eerste distributiestamkaart: de distributie
stamkaart, bedoeld in de Distributiestam-
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kaartbeschikking 1939, met bijbehoorend in
legvel; 

tweede distributiestamkaart: de tweede 
distributiestamkaart, bedoeld in de Tweede 
Distributiestamkaartenbeschikking 1943, 
met bijbehoorend inlegvel; 

distributiestamkaarten: de eerste en twee
de distributiestamkaarten, met de bijbehoo
rende inlegvellen; 

distributiebescheiden: alle bescheiden en 
deelen daarvan, volgens vastgestelde model
len, welke bestemd zijn om recht te geven op 
het in ontvangst nemen van in distributie 
gebrachte goederen; 

besluit bevolkingsboekhouding: het nader 
gewijzigd besluit bevolkingsboekhouding, 
Staatsblad 1936, no. 342; 

bevolkingsregister, Centraal bevolkingsre
gister eener gemeente, onderscheidenlijk het 
Centrale bevolkingsregister en het verblijf
register, bedoeld in het besluit bevolkings
boekhouding. 

2. 1. Degene, die in een bevolkingsre
gister eener gemeente is opgenomen, heeft 
behoudens het bepaalde in eenig ander wet
telijk voorschrift, het recht een distributie
stamkaart te zijnen name te doen uitschrij
ven door het bevolkingsregister, waarin hij is 
opgenomen, en aan zich te doen uitreiken 
door den distributiedienst van den distri
butiekring, waartoe de gemeente, waar hij in 
het bevolkingsregister is opgenomen, be
hoort. 

2. Degene, die in het Centrale bevol
kingsregister is opgenomen, heeft, behoudens 
het bepaalde in eenig ander wettelijk voor
schrift, het recht een distributiestamkaart te 
zijnen name te doen uitschrijven en aan zich 
te doen uitreiken, onderscheidenlijk door een 
door hem aan te wijzen bevolkingsregister en 
distributiedienst, met inachtneming van door 
den Secretaris-Generaal vastgestelde voor
schriften. 

3. Degene, die in een verblijfregister is 
ingeschreven, heeft het recht, zich door een 
distributiedienst nader door den Secretaris
Generaal of den directeur van het Centraal 
Distributiekantoor aan te wijzen distributie
bescheiden te doen uitreiken. De distributie
dienst mag deze bescheiden uitsluitend na 
machtiging van de Rijksinspectie van de Be
volkingsregisters, bedoeld in het besluit be
volkingsboekhouding, uitreiken overeenkom
stig nader door den Secretaris-Generaal of 
den directeur van het Centraal Distributie
kantoor te geven aanwijzingen. 

3. 1. Het is een ieder verboden in het 
bezit te zijn van meer dan één te zijnen na
me uitgeschreven eerste distributiestamkaart 
en van meer dan één te zijnen name uitge
schreven tweede distributiestamkaart. 

2. Het is een ieder verboden te zijnen be
hoeve gebruik te maken van meer dan één 
tweede distributiestamkaart voor het in ont
vangst nemen van distributiebescheiden. 

3. Degene, die in het rechtmatige bezit 
is van een door een bevolkingsregister te zij
nen name uitgeschreven tweede distributie
stamkaart, heeft het recht o1p één exemplaar 
van de "bonkaart Voedingsmiddelen", vol-
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gens vastgestelde modellen, alsmede op een 
door den Secretaris-Generaal of den direc
teur van het Centraal Distributiekantoor te 
bepalen soort en aantal van de overige distri
butiebescheiden, welke de distributiediens
ten op vertoon van de tweede distributie
stamkaart, dan wel, in bijzondere gevallen, 
van de distributiestamkaarten uitreiken 
overeenkomstig aanwijzing door den Secre
taris-Generaal of den directeur van het Cen
traal Distributiekantoor. 

4. 1. Degene, aan wien een tweede dis
tributiestamkaart en distributiebescheiden 
zijn uitgereikt, is verplicht deze, met uitzon
dering van de distributiebescheiden, bedoeld 
in artikel 2 der Textieldistributiebeschikking 
1943 I, in artikel 2 der Serviesgoeddistribu
tiebeschikking 1942 I, in artikel 3 der Petro
leumbeschikking 1940 I en in artikel 2 der 
Vaste brandstoffendistributiebeschikking 
1940 III, in bewaring te geven bij den distri
butiedienst onder in ontvangst nemen van 
een schriftelijk bewijsstuk; 

a. bij een tijdelijk verblijf in het buiten
land gedurende een tijdvak van vijftien of 
meer dagen; 

b. bij een regelmatig verblijf in het bui
tenland gedurende vijf of meer dagen per 
week; 

c. bij opneming in gemeenschappelijke 
voeding, ten gevolge waarvan hij wordt voor
zien van in distributie gebrachte goederen 
zonder dat hij daarvoor gebruik behoeft te 
maken van de aan hem uitgereikte distribu
tiebescheiden. 

2. De distributiedienst kan door den Se
cretaris-Generaal of den directeur van het 
Centraal Distributiekantoor aan te wijzen 
soort en aantal distributiebescheiden ver
strekken aan dengene, die zijn tweede distri
butiestamkaart en distributiebescheiden in
gevolge het bepaalde in lid 1 in bewaring 
heeft gegeven. 

3. Degene, aan wien distributiebeschei
den worden uitgereikt, is verplicht hiervan 
nader door den directeur van het Centraal 
Distributiekantoor aan te wijzen soorten en 
aantallen in te leveren bij den distributie
dienst onder in ontvangst nemen van 
een schriftelijk bewijsstuk, indien hij recht
matig voorzien wordt van in distributie ge
brachte goederen zonder dat hij daarvoor ge
bruik behoeft te maken van bepaalde distri
butiebescheiden. 

5. 1. De tweede distributiestamkaarten 
en de distributiebescheiden van dengene, die 
van een bevolkingsregister is afgevoerd en 
niet meer in eenig ander bevolkingsregister 
is opgenomen, moeten onverwijld worden 
ingeleverd: 

a. bij den distributiedienst van den dis
tributiekring, waartoe de gemeente, waar hij 
het laatst in het bevolkingsregister was op
genomen dan wei waar hij het laatst verbleef, 
behoort; 

b. bij den distributiedienst van den dis
tributiekring, waartoe de gemeente, waar hij 
het laatst verbleef, behoort, indien hij in het 
Centrale bevolkingsregister was opgenomen 
of indien iet is vast te stellen waar hij het 
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laatst in het bevolkingsregister was opge
nomen. 

2. Degene, die wordt afgevoerd van het 
bevolkingsregister wegens vertrek naar een 
andere gemeente des lands, is verplicht zijn 
tweede distributiestamkaart aan te bieden 
aan den distributiedienst van den distributie_ 
kring, waartoe de gemeente, waaruit hij ver
trekt, behoort. 

3. Degene, aan wien voor het eerst een 
Persoonsbewijs, bedoeld in het Besluit Per
soonsbewijzen, wordt verstrekt, is verplicht 
zijn tweede distributiestamkaart onverwijld 
aan te bieden aan den distributiedienst van 
den distributiekring, waartoe de gemeente, 
waar hij in het bevolkingsregister is opge
nomen, behoort. 

6. x. Wijzigingen en aanvullingen van de 
gegevens, gesteld op de distributiestamkaar
ten, mogen uitsluitend worden aangebracht 
door den burgemeester of een door dezen aan 
te wijzen ambtenaar, dan wel door den dis
tributiedienst. 

2. Degene, die hoofd van een gezin, be
doeld in het besluit bevolkingsboekhouding, 
is geworden, is bevoegd zijn tweede distribu
tiestamkaart ter aanvulling van de daarop 
gestelde gegevens aan te bieden: 

a. indien hij in het bevolkingsregister van 
een gemeente is opgenomen, aan den burge
meester van die gemeente; 

b. indien hij in het Centrale bevolkings
register is opgenomen of indien niet is vast 
te stellen, waar hij in het bevolkingsregister 
is opgenomen, aan den burgemeester der ge
meente, waar hij verblijft ; de gegevens wor
den niet aangevuld dan na machtiging van 
de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters, 
bedoeld in het Besluit bevolkingsboekhou
ding. 

3. Het aanbrengen van w11z1gmgen en 
aanvullingen door andere dan in de leden 1 

en 2 bedoelde personen wordt beschouwd als 
beschadigen, bedoeld in artikel 350 van het 
Wetboek van Strafrecht. 

7. x. Degene, die distributiestamkaarten 
of distributiebescheiden verliest of vermist, 
is verplicht hiervan onverwijld aangifte te 
doen bij de politie van de gemeente, waar de 
distributiestamkaarten en distributiebeschei
den vermoedelijk verloren of vermist zijn, en 
kennis te geven aan den distributiedienst 
van den distributiekring, waartoe de gemeen
te, waar hij in het bevolkingsregister is op
genomen, behoort, dan wel, indien hij in het 
Centrale bevolkingsregister is opgenomen of 
niet is na te gaan in welk bevolkingsregister 
hij is opgenomen, aan een nader door áen 
Secretaris-Generaal of den directeur van het 
Centraal Distributiekantoor aan te wijzen 
distributiedienst. 

2. Degene, wiens distributiestamkaarten 
of distributiebescheiden in het ongereede 
zijn geraakt, is verplicht hiervan onverwijld 
kennis te geven aan den distributiedienst 
van den distributiekring, waartoe de gemeen
te, waar hij in het bevolkingsregister is op
genomen, behoort, dan wel, indien hij in het 
Centrale bevolkingsregister is opgenomen of 
indien niet is vast te stellen, waar hij in het 
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bevolkingsregister is opgenomen, aan een na
der door den Secretaris-Generaal of den di
recteur van het Centraal Distributiekantoor 
aan te wijzen distributiedienst. 

8. 1. Het om niet afstaan, koopen, ver
koopen, te koop aanbieden, in pand geven, in 
pand nemen of op andere wijze te gelde ma
ken, tegen het verstrekken van geld of goe
deren dan wel het verrichten van diensten 
aannemen en het onbevoegd voorhanden 
hebben van distributiestamkaarten is ver
boden. 

2. Het koopen, verkoopen, te koop aan
b ieden, in pand geven, in pand nemen of op 
andere wijze te gelde maken, tegen het ver
strekken van geld of andere goederen van 
distributiebescheiden dan wel het verrichten 
van diensten aannemen en het onbevoegd 
voorhanden hebben van distributiebeschei
den is verboden. 

3. Het om n iet afstaan van distributie
bescheiden is verboden. Dit verbod geldt niet 
voor dengene, aan wien ingevolge artikel 3, 
lid 3, distributiebescheiden zijn uitgereikt, 
voor zoover het betreft het om niet afstaan 
der op vertoon van zijn tweede distributie
stamkaart uitgereikte distributiebescheiden 
gedurende het tijdvak, waarin deze distribu
tiebescheiden overeenkomstig de nadere 
aanwijzing van den Secretaris-Generaal 
recht geven op het in ontvangst nemen van 
een daarbij aangegeven hoeveelheid in distri
butie gebrachte goederen. 

4. Het als beroep of nevenberoep ruilen 
van distributiebescheiden tegen andere dis
tributiebes~heiden, alsmede het al dan niet 
tegen het in ontvangst nemen van gelden of 
goederen of het doen verrichten van diensten 
bevorderen van, verleenen van bemiddeling 
bij of gelegenheid geven tot het ruilen van 
distributiebescheiden tegen andere distribu
tiebescheiden, is verboden. 

5. Ieder, die distributiestamkaarten en 
distributiebescheiden onder zich heeft, is 
verplicht de noodige zorg bij het beheer en 
bewaren daarvan aan te wenden. 

9. x. Het vervalschen van distributie
stamkaarten en distributiebescheiden met 
het oogmerk om die als echt en onvervalscht 
te gebruiken of te doen gebruiken en het in 
omloop brengen van valsche of vervalschte 
distributiestamkaarten en distributiebeschei
den is verboden. 

2. Het vervaardigen, in omloop brengen 
of voorhanden hebben van bescheiden, welke 
door hun model aanleiding kunnen geven tot 
de misleiding, dat het distributiestamkaar
ten of distributiebescheiden zijn, is verboden. 

10, x. Een ieder is verplicht alle opga
ven en mededeelingen, welke hem van Over
heidswege in verband met de distributie of 
de voorbereiding daarvan worden gevraagd, 
nauwgezet, prompt, zonder eenige verzwij
ging en naar waarheid binnen den daarvoor 
te bepalen termijn en op de daarvoor te be
palen wijze te verstrekken. 

2. De burgemeesters, de ambtenaren van 
de distributiediensten en de opsporingsamb
tenaren, bedoeld in artikel 8 van het Econo
misch Sanctiebesluit 1941, zijn verplicht tot 
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geheimhouding van de opgaven en mededee
lingen, bedoeld in het eerste lid, welke hun 
bij het verrichten van hun taak zijn bekend 
geworden, voor zoover zij niet ingevolge 
eenige wettelijke bepaling of uit hoofde van 
hun ambt of beroep verplicht zijn daarvan 

' mededeeling te doen. 
11. Voor de toepassing van het Econo

misch Sanctiebesluit 1941 worden de in dit 
besluit vervatte voorschriften en verplichtin
gen beschouwd als voorschriften, bedoeld in 
artikel 1, lid 1, onder 2°., van het Econo
misch Sanctiebesluit 1941. 

12. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den naam "Distributieregelingsbesluit 
1945" en treedt in werking op den dag na 
dien der dagteekening van de Nederlandsche 
Staatscourant, waarin het is geplaatst. 

_A...=m_e_r_s_fo_o_rt---"---, 7 Februari 1945. 
's-Gravenhage 

De S.-G. v. h. Dep. van H., N . en S., 
H. M. HIRSCHFELD. 

De 5.-G. v. h. Dep. v. Landb. en Visscherij, 
H. M. HIRSCHFELD. 

(Uit(!,e(!,. 28 Februari I945). 

' (Stct. no. 31) 

I2 Februari z945. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wet~nschap en Kul
tuurbescherming No. 538/i5/1, Afd. 
L.O., betreffende het toekennen van pe- , 
riodieke salarisverhoogingen aan de(n) 
onderwijzer(es), die na het bereiken van 
den 21-jarigen leeftijd voor het eerst 
voor vast wordt aangesteld. 

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: 

Art. 1. Te rekenen van 1 Januari 1944 af, 
wordt aan de(n) onderwijzer(es), die na het 
bereiken van den 21-jarigen leeftijd voor het 
eerst voor vast wordt aangesteld, de helft 
van den tijd, welke verstreken is sedert het 
bereiken van dien leeftijd, of, indien hij(zij) 
toen niet in het bezit was van de akte als 
onderwijzer, van den datum af, waarop die 
aktes behaald, voor periodieke salarisver
hoogingen toegekend, voor zoover die tijd 
niet reeds uit anderen hoofde voor deze ver
hoogingen geldig is. 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

Apeldoorn, 12 Februari 1945. 
S.-G. v.h. Dep. v. 0., W. en K., J. VAN DAM. 

(Uit(!,e(!,; 2z Maart z945.) 

(Stct. no. 27) 

2z Februari z945. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 

van Opvoeding, Wetenschap en Kult uur-
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bescherming, No. 7, 0 . W. K., tot wijzi
ging van het programma voor het exa
men ter verkrijging van de akte van 
bekwaamheid tot het geven van huis- en 
schoolonderwijs in de beginselen der 
handelskennis. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming; 

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

De Afdeeling van den Onderwijsraad voor 
het algemeen vormend lager onderwijs en 
het bewaarschoolonderwijs gehoord, advies 
van 13 September 1944, no. 1300; 

Heeft goedgevonden: 
Met ingang van 1 Januari 1946 het pro

gramma voor het examen ter verkrijging 
van de akte van bekwaamheiq tot het geven 
van huis- en schoolonderwijs in de beginselen 
der handelskennis, bedoeld in artikel 77, on
der c, der wet van 17 Augustus 1878 (Staats
blad no. 127), gehecht aan het Koninklijk 
besluit van 28 April 1924 (Staatsblad no. 
212), te wijzigen als volgt: 

De vereischten zijn: 
a. kennis van het enkelboekhouden en 

van het dubbelboekhouden, zoowel naar de 
dagelijksche als naar de maandelijksche me
thode; 

vaardigheid in het maken van eenvoudige 
toepassingen bij ondernemingen; 

b. bekendheid met de kameralistische 
methode van boekhouden; 

c. bekendheid met die onderwerpen uit 
de bedrijfshuishoudkunde, waarvan de ken
nis voor het begrijpen der boekhoudkundige 
problemen, welke onder de punten a en b 
van dit examenprogramma vallen, noodza
kelijk is; 

d. kennis van de eenvoudige berekenin
gen in den goederenhandel en in verband 
daarmede in het assurantiewezen, den fond
senhandel, voor zoover betreft de Amster
damsche beurs, en den wisselhandel; 

kennis van de berekeningen bij krediet
verleening op korten termijn; 

vaardigheid in het uitwerken van eenvou
dige daarop betrekking hebbende vraagstuk
ken; 

, e. eenige kennis van de algemeene orga
nisatie van den handel, van de betaalmidde
len en betalingsmethoden, van het transport
en assurantiewezen, van de organisatie en de 
techniek der kredietverleening en van het 
bankwezen hier te lande; 

eenige kennis van de belangrijkste ge~ 
deelten uit het Eerste Boek van het Wetboek 
van Koophandel en van daarmede samen
hangende bepalingen uit het Burgerlijk Wet
boek en andere wetten. 

Apeldoorn, 2r Februari 1945. 
S.-G. v.h. Dep. v. 0., W. en K., J . VAN DAM. 

(Uit(!,e(!,. z3 Maart z945.) ' 
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Burgerlijk recht. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie -betreffende 
bescherming van schuldenaren. 

S. S 204. 22 November. Blz. 505. 
Distributie wet. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart ingevolge de Distribu
tiewet 1939 (niet-metalen v ervangings
middelen voor tandrubber) . 

S. S 601. 8 Juli. Blz. 509. 
. - Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Landbouw en 
Visscherij ingevolge de Distributiewetr939 
(distributie van visch en garnalen). 

S . S 702. 7 Juli. · Blz. 509. 
Hy1iotheekrente. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Financiën en 
van Justitie betreffende minimum-hypo
theekrenten. S. S. 402. 27 Juni . Blz. 506. 

Invoerrechten en accijnzen. 
- Besluit van den S ecretaris-Generaal van 

het Departement van Financiën betreffen
de verhooging van opcenten op den tabaks
accijns . S. S 403. 20 Juli . Blz. 507. 

Lan<lbouw. 
- Tweede besluit van de Secretarissen

Generaal van de Departementen van Land
bouw en Visscherij, van Financiën, van Ju
stitie en van Binnenlandsche Zaken en 
van den Gemachtigde voor de Prijzen tot 
wijziging van het Besluit No. 2.19/1940, 
houdende . regelen met betrekking tot 
rechtshandelingen ten aanzien van land
bouwgronden. 

• S. S 703. 27 Juli. Blz. 509. 
- l\Ulltalre Zaken. 

- Dertiende uitvoeringsbesluit van den 
Commissaris voor de belangen van de 
voormalige Nederlandsche Weermacht no
pens maatregelen ten aanzien van de be
zoldiging en verzorging van militair en 
burgerlijk personeel der voormalige Ne
derlandsche Zee- en Luchtmacht. 

S . S 500. 14 April. Blz. 508. 

Ontlernemingsbelastlng. 
- Eerste besluit van de Secretarissen-Gene

raal van de Departementen van Binnen
landsche Zaken en van Financiën tot wij 
ziging van het B esluit op de Onderne
mingsbelasting 1942. · 

Rechts wezen. 
S. S 300. 4 Juli . Blz. 506. 

- Besluit van den Secretaris-Generaaf van 
het Departement van Justitie tot vereen
voudiging van de rechtspleging. 

S. S 203 . 22 November. Blz. 505 . 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie tot vereen
voudiging van de rechtspleging in straf
zaken. 

S. S 205. 27 December. Blz. 505. 
Straîvortlerln g. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

A het Departement van Justitie tot vereen
voudiging van de rechtspleging in straf
~ aken. 

S . S 205. 27 D ecember. Blz. 505. 
V,ervoer. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat, betref
fende het vervoer van goederen door mid
del van voertuigen, voortbewogen door 
paarden, muilezels of muildieren (Ver
voerbesluit Paardentractie 1944 1). 

S. S 552. 1 Augustus. Blz. 508. 
Vleeschkeurlngswet. 
- Tweede besluit van den Secr;taris-Gene

raal van het Departement van Sociale 
Zaken tot aanvulling van het Besluit No. 
167/i940 betreffende de verrekening van 
keurloonen bij aanwijzing van centrale 
slachtplaatsen. 1 

S. S 803 . S Juli . Blz. 509. 
Zlekeufondsenbeslult. 
- Besluit van den S ecretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken tot 
wijziging en aanvulling van het Besluit No. 
201/1941 (Tweede Uitvoeringsbesluit in
gevolge het Ziekenfondsenbesluit) en tot 
wijziging van het Besluit No. 217/i941-
(Derde U itvoeringsbesluit ingevolge het 
Ziekenfondsen besluit). 

S. S 804. 21 Juli . Blz. 510. 

' 
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Beg·rootlngen en -rekeningen. 
- Besluit, houdende wijziging van de Hoofd

stukken II A en V van de Rijksbegrooting 
voor het eerste kwartaal 1945. 

s, F III. 16 Juni. Blz. 512. 
Burgerlijke Rechtsvor<lerlng 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie .tot vereen
voudiging van de rechtspleging in burger
lijke zaken. 

S. S 202. 24 Januari. Blz. 5n. 
- Besluit van den Secretaris- Generaal van 

het Departement van Justitie tot wijziging 
van het Burgerlijk Wetboek en van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

S. S 203, 1 Maart. Blz. 512. 
Burgerlijk Wetboek. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie tot vereen
voudiging van de rechtspleging in burger
lijke zaken, 

S. S 202. 24 Januari. Blz. 5n : 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie tot wijziging 
van het Burgerlijk Wetboek en van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, 

S. S 203. 1 Maart. Blz. 512. 

N oodmlsdrljvenbeslult. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie tot bestrij
ding van misdrijven, welke den stoffelÎ)"ken 
nood van het Nederlandsche volk verzwa
ren (Noodmisdrijvenbesluit), 

S . S 200. 24 Jan_!Jari. Blz. 510..
Rechts wezen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie tot bestrij
ding van misdrijven, welke den stoffelijken 
nood van het Nederlandsche volk verzwa
ren (Noodmisdrijvenbesluit). 

S . S 200. 24 Januari. Blz. 510. 

- Vierde Besluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Justitie, 
houdende wijziging van het Besluit No. 
71 /1941 met betrekking tot de berechting 
van strafzaken, rakende het economisch 
leven. S . S 201. 24 Januari. Blz. 5n. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Justitie tot vereen
voudiging van de rechtspleging in burger
lijke zaken. 

S. S 202, 24 Januari. Blz. 5n. 

/ 

• 
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s. S 203 

:n November z944. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Justitie tot vereenvoudiging van de 
rechtspleging. 

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 tot nader order, ter 
vereenvoudiging van de rechtspleging, het 
volgende bepaald: 

Art. 1. De Hooge Raad vonnist steeds 
met drie raadsheeren, behalve in zaken, ver
meld in artikel 92 van de wet op de rechter
lijke organisatie. In deze zaken vonnist de 
H ooge Raad met zes raadsheeren. 

2. 1. Beroep in cassatie kan niet worden 
ingesteld. 

2. De beslissingen of andere handelingen, 
welke niet meer aan cassatie zijn onderwor
pen, bezitten kracht van gewijsde, tenzij te
gen haar nog eenig ander gewoon rechtsmid
del openstaat. 

3. Artikel 2 heeft niet betrekking ·op cas
satie "in het belang der wet". Deze cassatie 
blijft mogelijk. 

•• Waar in wettelijke voorschriften aan 
den Hoogen Raad werkzaamheden zijn op
gedragen, liggende buiten het terrein van de 
cassatie-rechtspraak, worden deze waarge
nomen door het gerechtshof te 's-Graven
!Jage, met uitzondering van de werkzaam
heden, omschreven in de artikelen u - 14, 
88 en 92 van de wet op de rechterlijke orga
nisatie. 

5. Dagvaardingen en andere exploiten 
aan den Staat worden uitgebracht aan den 
persoon of het parket van den procureur
generaal bij een gerechtshof, ter keuze van 
den aanlegger. 

6. 1. Dit besluit treedt in werking op 
den dag zijner afkondiging, met dien ver
stande, dat artikel 2 terugwerkt tot 1 7 Sep
tember 1944. 

2 . Voor zoover een tevoren ingesteld be
roep in cassatie op dien datum nog niet was 
afgedaan, geldt dit beroep als vervallen. 

Apeldoorn, 22 November 1944. 
De S.- G. v. h. Dep. v . J ., SCHRIEKE. 

(Uitgeg . 7 December z944). 

s. S 204 
az November x944. BESLUIT van den Se

cretaris-Generaal van het Departement 
van schuldenaren. 
van Justitie betreffende bescherming 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/x940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder-

landsche gebied wordt bepaald: 
Art. 1. 1. De rechter kan een schulde

naar een- of meermalen uitstel verleenen, 
indien aannemelijk is, dat hij ten gevolge van 
de bijzondere omstandigheden, welke zich 
ten gevolge van den oorlog sedert 10 Mei 
1940 hebben voorgedaan, niet tijdig aan zijn 
verplichtingen kan voldoen 

2. Het uit~tel · kan voorwaardelijk ver
leend worden. Het kan tot een gedeelte van 
de verplichtingen worden beperkt. Het kan 
met terugwerkende kracht worden verleend. 

3. Het uitstel wordt verleend op verz_oek 
van den schuldenaar of ambtshalve. Is ter 
zake nog geen geding b ij den rechter aan
hangig, dan kan de schuldenaar zich bij een
voudig reguest tot den rechter wenden. 

4. De beslissingen nopens het uitstel zijn 
niet aan hooger beroep onderworpen. 

2. 1. De rechter kan de uitvoering van 
een door hem gegeven beslissing opschorten, 
indien hij meent, dat er aanleiding kan be
staan uitstel te verleenen ingevolge artikel 1. 

2. Artikel 1, tweede tot en met vierde lid, 
is van overeenkomstige toepassing. 

3. -Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

Apeldoorn, 22 November 1944. 

De S.-G. v. h. D ep. v. ]., SCHRIEKE. 

(Uitgeg. 7 December z944) . 

s. S 205 

27 D ecember I.944• BESLUI T van den Se
cretaris-Generaal van het D epartement 
van Justitie tot vereenvoudiging van de 
rechtspleging in strafzaken. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/x940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/x940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt tot nader order, ter 
vereenvoudiging van de rechtspleging in 
strafzaken, het volgende bepaald : 

Art. 1. Artikel 44 van de wet op de rech-
terlijke organisatie wordt gewijzigd als volgt : 

1. Het eerste lid luidt als volgt: 
.,De kantonrechters vonnissen over: 
1 °. de misJ;lrijven, omschreven in de ti

tels XXII - met uitzondering van het mis
drijf ván artikel 312 -, XXIV, XXV en 
XXVI van het Tweede Boek en in de arti
kelen 416, 417 en 417bis, van het Wetboek 
van Strafrecht, voor zoover het voorwerp 
van het misdrijf een waarde van f 50 niet te 
boven gaat; 

2 °. de overtredingen, waarvan de ken
nisneming niet aan een anderen rechter is. 
opgedragen." 

2. In het tweede lid wordt in plaats van. 
,.f 25" gelezen: ,,f 100". 

2. Het \Vetboek van Strafvordering_ 
wordt gewijzigd als volgt: 



1944 

I. 
Het slot van artikel 369 luidt als volgt: 
"en daarin geen zwaardere hoofdstraf dan 

gevangenisstraf van ten hoogste een jaar 
dient te worden opgelegd." 

II. 
Artikel 376, lid 1, luidt als volgt: 
.,De politierechter is niet bevoegd tot op

legging van gevangenisstraf van meer dan 
een jaar." 

III. 
In artikel 487, lid 2, wordt in plaats van 

de woorden "een door den Koning te be
palen aantal_ ma,~ndert, ten 'hoogste zes," ge
lezen: ,.een Jaar . 

3, 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. 

Apeldoorn, 27 December 1944. 
De S.-G. v. h. Dep. v. J., SCHRIEKE. 

(Uitgeg. 26 Januari z945). 

s. S 300 

4 Juli z944. EERSTE BESLUIT van de 
Secretarissen-Generaal van de Departe
menten van Binnenlandsche Zaken en 
van Financiën tot wijziging van het Be
sluit op de Ondernemingsbelasting 1942. 

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

Art. 1. Het Besluit op de Ondernemings
belasting x942 (No. 50/x942) wordt gewij
zigd als volgt: 

I. 
x. In artikel Q, onder 1, worden de woor

den "onroerende zaken" vervangen door de 
. woorden "gebouwde en ongebouwde eigen
dommen". 

2. In artikel Q, onder 21 worden de woor
den "aandeelen in de winst" vervangen door 
de woorden "aandeelen in de winst (arti
)<el 7)" 

II. 
x. In artikel II, vierde lid, onder 1, wor

den de woorden "onroerende zaken" vervan
gen door de woorden "gebouwde en onge
bouwde eigendommen". 

2. In artikel II, vierde lid, onder 2, wor
den na net woord "ondernemingen" inge
voegd de woorden ,. (geldleeningen daaronder 
niet begrepen)". 

III. 
Artikel "ll wordt gelezen als volgt: 
"Art. 31. x. De Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financiën is bevoegd: 
x) ter vergemakkelijking van de heffing 

van de belasting of van de controle op de 
heffing van de belasting van dit besluit af
wijkende voorschriften uit te vaardigen; 

:i) voor bepaalde gevallen of groepen 
van gevallen tegemoet te komen aan onbil-

• 
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lijkheden van overwegenden aard, welke zich 
bij de toepassin~ van dit besluit mochten 
voordoen. · 

2. De Secretaris-Generaal van het De
pal'tement van Financiën is bevoegd bij 
voorschriften, welke hij krachtens het eerste 
lid uitvaardigt, ook ààn andere personen 
dan den _belastingplichtige verplichtingen op 
te leggen." 

IV. 

Artikel 33 wordt gelezen als volgt: 
Art. 33. 1. Voor zoover in dit besluit niet 

anders is bepaald, geven de Secretarissen
Generaal van de Departementen van Bin
nenlandsche Zaken en van Financiën te za
men de ter aanvulling en ter uitvoering van 

, dit besluit noodzakelijke voorschriften. 
2. De Secretarissen-Generaal van de De

partementen van Binnenlandsche Zaken err 
van Financiën zijn bevoegd bij voorschriften, 
welke zij krachtens het eerste lid uitvaardi
gen, ook aan andere personen dan den be
lastingplichtige verplichtingen op te leggen." 

2, De tekst van het Besluit op de Onder
nemingsbelasting 1942, zooals deze komt te 
luiden ingevolge het bepaalde in artikel 1, 

is voor het eerst van, toepassing op het be
lastingjaar 1944. 

3, Dit besluit treedt in werking op n 
Augustus 1944. 

Apeldoorn } Jur 
Devente~ 4 1 1944

• 

De S.-G. v. h. Dep. v. Bt'nn. ~-, FREDERIKS. 

De wnd. S.-G. v. h. Dep. v. Financiën, 
H. POSTMA. 

(Uitgeg. zz Augustus z944). 

.. s. S 402 

27 Juni z944. BESLUIT van de Sec';.etaris
sen-Generaal van de Departementen 
van Financiën en van Justitie betref
fende minimum-hypotheekrenten . 

Op grond van § x der Verordening No. 
23/x940 en in overeenstemming met de §§ 2 

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

Art. 1. 1. Het is verboden ter zake van 
schuldvorderingen, gedekt door hypotheek 
op niet-agrarisch onderpand,' een lagere ren
te dan 4 % 's jaars overeen te komen, te vol
doen of aan te nemen. 

2 . Ter zake van schuldvorderingen, welke 
een lagere rente dan 4 % 's jaars dragen, is 
het verboden hypotheek op niet-agrarisch 
onderpand te verleenen of te nemen. 

.3• Onder "niet-agrarisch onderpand" 
worden in dit besluit verstaan onroerende 
zaken, met uitzondering van: 

1) land in den zin van het Besluit No. 
2 1g/1940, houdende regelen met betrekking 
tot rechtshandelingen ten aanzien van land
bouwgronden, zooals laatstelijk gewijzigd bij 
Besluit No. IO."ll 1942; 

2) de rechten van vruchtgebruik, opstal, 
erfpacht, grondrenten- en beklemming op 
zoodanig land. 

◄ 
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4. Dit artikel is niet van toepassing op: 
1. hyp':l_theken, verleend vóór 28 Juni 

1944, ten21J de rente ten tijde van de inwer
kingtreding van dit besluit 4 % of ineer be
droeg; 

2. hypotheken, w,elke op de bestaande 
voorwaarden w?rden overgesloten als gevolg 
van de toepassmg Vfill het Liquidatiebesluit 
1941 (No. 172); 

:1. crediethypotheken ten behoeve van 
leden van de Hoofdgroep Banken; 
. 4. ~chuldvorderingen wegens overbedee

lmg btJ boedelscheiding. 
2. Het is den schuldeischer uit hoofde 

van een schuldvordering, gedekt door hy
potheek op niet-agrarisch onderpand, verbo
den, den schuldenaar hetzij zelf, hetzij door 
een tusschenpersoon, op eenigerlei wijze tege
moet te komen in de op de notarieele akte 
vallende kosten, in de kosten, verbonden aan 
de taxatie van het onderpand, en, in geval 
van oversluiting, in de kosten, verbonden 
aan het verwerven van kwijting van de vo
rige schuldvordering en van royement van 
de oorspronkelijke inschrijving in het hy
potheekregister. 

3. Hypotheken ter zake van schuldvorde
ringen, waarvan de overeengekomen rente 
in striid is met de bepalingen van dit besluit, 
worden ~oor. de bewaarders van de hypo
theken met m de hypotheekregisters inge
schreven. Heeft een inschrijving desondanks 
plaats gevonden, dan is zij nietig en wordt 
zij ambtshalve doorgehaald. 

4. De Secreta cis-Generaal van het De
partement van Financiën is bevoegd zoowel 
i~ het al~emeen als voor een bepaald geval 
mtzondenngen op het bepaalde in de arti
kelen I tot en met 3 toe te staan. 

5. 1. Overtreding van het bepaalde in 
de arti~lcn I en 2 wordt gestraft met geld
boete van ten hoogste vijftig duizend gulden. 

2. Indien een in het vorige lid strafbaar 
gesteld feit wordt begaan door of vanwege 
een rechtspersoon, wordt de strafvervolg,Q.g 
ingesteld en de straf uitgesproken tegen hem 
die tot het olegen van het feit opdracht gaf 
of die de feitelijke leiding had bij het ver
boden handelen. 

_3• De in het eerste lid strafbaar gestelde 
feiten worden beschouwd als overtredingen. 

6. Overeenkomsten, welke vóór de inwer -
kingtreding van dit besluit, doch nà 27 Juni 
1944 in strijd met de beginselen van dit be
sluit zijn aangegaan, !,lijven geldig, met dien 
verstande, dat de rente van de schuldvorde
ring met ingang van de inwerkingtteding 
4 % 's iaars bedraagt. 

7. Het Besluit ter voorkoming van op
driiving van hypotheekrenten 1g40 (No. 235) 
bliift onverminderd van kracht . 

.,8. Dit besluit treedt in werking op 29 
Juli 1g44. 

Deventer } 
-Apeldoorn 27 Juni 1944. 

De wnd. S.-G. v h. Dep. van Financiën, 
M. M. ROST VAN TONNINGEN. 

De S.-G. v. h. Dep. v. ]., SCHRIEKE. 

(Uitgeg. 29 Juli z944). 
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s. S 403 

:w Ju_li z944. BESLUIT van den Secrç_ta
ns-Generaal van het Departement ~an 
Financiën betreffende verhooging van 
opcenten op den tabaksaccijns. 

Op grond van § 1 de~ Verordening No 
23/1940 en in overeenstemming met de§§; 
e~ . 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
R1Jkscommissaris ·voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. 1. Artikel 5 der Tabakswet 
(~_ta_atsbl'!_d 1g21, No. 712), laatstelijk ge
w1Jz1gd btJ Besluit No. 53/1941, wordt ge
lezen als volgt: 

. ,.De accijns bedraagt voor sigaren met 
d1chtgewerkten kop, wegende per 1000 stuks 
3½ kilogram of meer, 20 ten honderd voor 
andere sigaren 2 5 ten honderd, voor ro~k- en 
~ruimtabak en snuif 30 ten honderd en voor 
sigaretten 50 ten honderd van den kleinhan
delsprijs. 

Op den accijns van sigaren en sigaretten 
worden 200 opcenten en op dien van rook
en pruimtabak en snuif 300 opcenten ge
heven. 

De wijze van berekening van den in het 
eerste lid bedoelden accijns wordt bepaald 
door den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Financiën." 

2. De artikelen 2 en 3 van het Besluit 
No. 53/ig41 betreffende verhooging van den 
taba~saccijns, zijn -van overeenkomstige toe
passmg. 

2. 1. Degene, die de voorschriften van 
dit besluit of die, uitgevaardigd ter aanvul
ling en ter uitvoering daarvan, overtreedt, 
wordt gestraft met een boete van ten hoog
ste duizend gulden. 
. 2. 2:egel_s, waarvan de voorgeschreven 
mlevenng 1s nagelaten, kunnen worden in 
beslag genomen en verbeurdverklaard. 

3. 1. Be ~eiten, strafbaar gesteld bij 
of krachtens dit besluit, zijn misdrijven. 

2. De feiten worden vanwege den Secre
taris-Generaal van het Departement van Fi
nanciën vervolgd op de wiize, als bedoeld in 
den zesden titel van het vierde boek van het 
Wetboek _van Strafvordering. 

. 3. De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financiën kan toestaan dat 
bii of krachtens dit besluit strafbaa~ gestelde 
feiten bij transactie worden afgedaan. 

4. De in zaa van invoerrechten en ac
cijnzen geldend'!"'bepalingen voor het geval 
van _wanbet9:ling van geldboete, zijn ten 
aanzien van mgevolge dit besluit opgelegde 
geldboeten van toepassing. 

4. 1. Indien een bii of krachtens dit be
sluit 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. 

5. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 15 Augustus 1g44. 

Deventer, 20 Juli 1944. 
De wnd. S.-G. v. h. Dep. van Financiën, 

H. POSTMA. 
(Uitgeg. zz Augustus z944.) 
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z4 April z944. DERTIENDE UITVOE
RINGS-BESLUIT van den Commissa
ris voor de belangen van de voormalige 
Nederlandsche Weermacht nopens maat
regelen ten aanzien van de bezoldiging 
en verzorgjng van militair en burgerlijk 
personeel der voormalige Nederland
sche Zee- en Luchtmàcht. 

ÛQ grond van artikel 1 der Verordening 
No. u4/z940 nopens maatregelen ten aan
zieµ van de. bezoldiging -en yerzorging van 
militair en burgerlijk personeel der voorma
lige Nederlandsche Zee- en Luchtmacht en 
in overeenstemming met§ 2 der Verordening 
No. :>./1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied en na ver
kregen instemming van de Secretarissen
Generaal van de Departementen van Finan
ciën en van Binnenlandsche Zaken wordt be
paald: 

Art. 1. Het tweede lid van artikel 23b 
der Pensioenwet voor de zeemacht (Staats
blad 1922. No. 6.,) wordt gelezen als volgt: 

,,2. Het bepaalde bij het vorig lid is me
de van toepassing ten aanzien van den gewe
zen militair, die met ingang van een datum 
vóór 11 April I93Q uit den militairen dienst 
is ontslagen en uit dien hoofde is gepension
neerd krachtens het bepaalde onder 2 ° ., a 
of'b, van artikel 2, en voorts ten aanzien van 
den gewezen militair, die is gepensionneerd 
krachtens het bepaalde onder 2 ° ., c, van ar
tikel 2, echter met dien verstande, dat de 
vermindering van het pensioen niet meer zal 
bedragen dan de helft daarvan." 

2. Het tweede lid van artikel 23b der 
Pensioenwet voor de landmacht (Staatsblad 
1922, No. 66) wordt gelezen als volgt: 

"2. Het bepaalde bij het vorig lid is 
mede van toepassing ten aanzien van den 
gewezen militair, die met ingang van een 
datum vóór II April 1939 uit den militairen 
di,!nst is ontslagen en uit dien hoofde is ge
pensionneerd krachtens het bepaalde onder 
2°., a of b. van artikel 2, en voorts ten aan
zien van den gewezen militair, die is gepen
sionneerd krachtens het bepaalde onder 2 ° ., 
c, van artikel 2, echter met dien verstande, 
dat de vermindering van het pensioen niet 
meer zal bedragen dan de helft daawan." 

3. In artikel 21a der Pensioenwet voor 
het personeel der Koninklii marine-reserve 
(Staatsblad 192.~, No. -~.,,) wordt in het eer
ste lid achter het woord "militair" een dub
belpunt geplaatst en worden de woorden 
,,die is gepensionneerd op grond van het be
paalde bij artikel 2" vervangen door de 
woorden: 

"a. die is gepensionneerd op grond van 
het bepaalde onder 2, onder 1°., 

b. die met ·ingang van een datum v66r 
n April IQ3Q uit den militairen dienst is ont
slagen en uit dien hoofde is gepensionneerd 
op grond van het bepaalde bij artikel 2, on
der 2°., a of b, 

c. die is gepensionneerd op grond van 
het beoaatde bii artikel 2, onder 2°., c,". 

4. In artikel 2 ia der Pensioenwet voor 
het reserve-personeel der land~acht (Staats-

1 
blad 1923, No. 356) wordt in het eerste lid 
achter het woord "militair" een dubbelpunt 
geplaatst en worden de woorden "die is ge-
pensionneerd op grond van het bepaalde bij 
artikel 2" vervangen door de woorden: 

"a. die is gepensionneerd 'op grond van 
het bepaalde bij artikel 2, onder 1 ° ., 

b. die met ingang van een datum v66r II 

April 19_~9 uit den militairen dienst is ontsla
gen en uit dien hoofde is gepensionneerd op 
grond van het bepaalde bij artikel 2, onder 
2°., a of b, 

c. die is gepensionneerd op grond van 
het bepaalde bij artikel 2, onder 2° ., c,". 

5. Dit besluit treedt in werking op 29 
Juli 1944 met terugwerkende kracht tot 1 
Januari 1Q44. 

's-Gravenhage, 14 April 1944. 
De Commissaris voor de belanp_en van de 
voormalige Nederlandsche Weermacht, 

RIETVELD. 

(Uitgeg. 29 Juli z944.) 

s. S 552 

z Augustus z944. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Wate'.'Staat, betn;ffende het vervoer 
van goederen door middel van voertui
gen, voortbewogen door paarden, muil-" 
ezels of- muildieren (Vervoerbesluit 
Paardentractie 1Q44/I). 

Op grond van § I van de Verordening No. 
15/1940 en de §§ 2 en 3 van de Verordening 
No. -~/1Q40 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Art. 1. Het vervoer van goederen langs 
den weg met door paarden, mqilezels of 
muildieren voortbewogen voertuigen is 
slechts geoorloofd na verkregen toestemming 
van den Rijksinspecteur van het Verkeer in 
het district, waar het goed wordt aangebo
den. 

2. De Secretaris-Generaal van het De
partement van Waterstaat kan nadere voor
schriften uitvaardigen betreffende de aan
melding van transporten en de verdeeling 
daarvan over de beschikbare transportcapa
citeit. Deze worden, in de Nederlandsche 
Staatscourant bekend11;emaakt. 

3. Het bepaalde in artikel 1 geldt niet 
voor het eigenvervoer_in de landbouwbedrij
ven, alsmede voor die transporten, well!:e 
door den Secretaris-Generaal van het De
partement van Waterstaat of namen;s hem 
door den Rijksinspecteur voor het Verkeer 
worden aangewezen. · 

4. 1. Hii die in strijd handelt met de be• 
palingen van dit besluit of met de op grond 
daarvan uitgevaardigde voorschriften, wordt 
gestraft met hechtenis van ten hoogste één 
jaar en met geldboete van ten hoogste tien 
duizend gulden of met een dezer straffen. 

2. Mêt betrekking tot de overtreding va_11-
de bepalingen van dit besluit of de op grond 
daarvan uitgevaardigde voorschriften is het 
bepaalde in de artikelen 3, tweede en derde 
lid, 4, s elf6 van de Wet Gebruik Vervoer-
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middelen (Staatsblad lQ'.-19, No. 528) van 
overeenkomstige toepassing. 

5. 1. Dit besluit treedt in werking op 12 

Augustus 1944. 
2. Het wordt aangehaald als "Vervoer

besluit Paal'dentractie 1q4,i/I". 
Utrecht, 1 Augustus 1944. 

De Secr.-Gen. v.h. Dep. v. Waterstaat, 
W. v. D. VEGTE. 

(Vitgeg. zz Augustus z944) 

s. S 601 
8 Juli z944. BESCHIKKING van den Se

cretaris-Generaal van het Departement 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
ingevolgé de Distributiewet· 1939 (niet
metalen vervangingsmiddelen voor tand
rubber) . 

Ingevolge artikel 4 van de Distriliutiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met de §§ 2 en :-i der Verordening 
No. 3/r940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nede rl. gebied wordt bepaald: 

Art. 1. Niet-metalen vervangingsmidde
len voor tandrubber worden aangewezen als 
dil!tributiegoederen in den zin• van artikel 4 
der Distributiewet 1q·~9. • 

2. De voor de uitvoering van artikel 1 
noodige voorschriften worden door den Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart vastge
steld en in de Nederlandsche Staatscourant 
bekend gemaakt. 

3. Deze beschikking treedt in werking op 
den dag harer afkondiging. 

Amersfoort, 8 Juli 1944. 
De S.-G. v. h. Departement van H., N. S., 

H. M. HIRSCHFELD. 
(Uitgeg. 29 Juli z944). 

. • S 702 
7 Juli z944. BESCHIKKING van den Se

cretaris-Generaal van het Departement 
van Landbouw· en Visscherij ingevolge 
de Distributiewet 19_,9 (distributie van 
·visch en garnalen). 

Ingevolge artikel 4 van de Distributiewet 
19:,iq (Staatsblad No. 6:-i.,) en in overeen
gtemming met de §§ 2 en :-i der Verordening 
No. :-i/xq40 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Art. 1. Alle versche en verduurzaamde 
visch en garnalen, met uitzondering van 
forel, Pos, zalm, zeebliek en in glas of 

· blik verpakte vischconserven, worden aange
wezen als distributiegoéderen in den zin van 
artikel 4 van de Distributiewet 19:-19. 

2. De voor de uitvoering van artikel 1 

noodige voorschriften worden d"or den Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Landboów en Visscherij vastgesteld. 

3. Deze beschikking treedt in werking op 
1 0 Juli 1944 

's-Gravenhage, 7 Juli 1Q44. 
De S.-G. v.h. Dep. van Landb. en Visscherij, 

H. M. HIRSCHFELD. 
(Uitgeg. zo Juli z944). 

1944 

s. S 703 

27 Juli z944. TWEEDE BESLUIT van de 
Secretarissen-Generaal van de Departe
menten van Landbouw en Visscherij, 
van Financiën, van Justitie en van Bin
nenlandsche Zaken en van den Gemach
tigde voor de Prijzen tot wijziging van 
het Besluit No. 21q/1940, houdende re
gelen met betrekking tot rechtshande
lingen ten aanzien van landbouwgron
den. 

Op grond van § I der Verordening No. 
23/1q40, gelet op de artikelen I en 2 der Ver
ordening No. 11,;/1942 betreffende de be
voegdheden van den Gemachtigde voor de 
Prijzen en in overeenstemming met de §§ 2 
en ., der Verordening No. :-i/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1.· Aan artikel 4, eerste lid, van het 
Besluit No. 21g/1q40, houdende regelen met 
betrekking tot rechtshandelingen ten aanzien 
van landbouwgronden, zooals gewijzigd bij 
Besluit No. 1Q,/1q42, worden de volgende 
woorden toegevoegd: 

"of bij een akte, welke dusdanig door een 
persoon, aangewezen overeenkomstig artikel 
7, tweede lid, is opgemaakt, dat uit deze 
akte blijkt, dat een zoodanige persoon haar 
heeft opgemaakt.". 

2. Dit besluit treedt in werking op 11 

II Augustus 1q44 met terugwerkende kracht 
tot 22 Sel?tember 1942. 

's-Gravenhage l 
Deventer 
Apeldoom 1 , 27 Juli 1q44. 
Apeldoom 
Deventer · 

De S.-G. v. h. Dep. v. Landb. en Visscherij, 
H. M. HIRSCHFELD. 

· De wnd. S.-G. v. h. Dep. v. Financiën, 
H. POSTMA. 

De S.-G. v . h. Dep. v. J., SCHRIEKE. 

De S.-G. v.h. Dep. v. Binn. Z., FREDERIKS. 

De Gem. voor de Prijzen, SCHOKKER. 

(Uitgeg. II Augustus z944). 

s. S 803 
5 Juli z944, TWEEDE BESLUIT van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken tot aanvulling 
van het Besluit No. 167/1940 betreffende 
de verrekening van keurloonen bij aan
wijzing van centrale slachtplaatsen. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/xq4ó en in overeenstemming met de §§ 2 
en :~ ·der Verordening No. :>,/1q40 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. Achter artikel 4 van het Besluit 
no. 167/1940 betreffende de ver~ekening van 
keurloonen bii aanwijzing van centrale 
slachtplaatsen, zooals gewijzigd en aange
vuld bii Besluit No. 82/1q42, wordt een arti
kel 4a ingevoegd, luidende als volgt: 

"Art. 4a. Voorzoover vleesch ingevolge 
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maatregelen door of vanwege het Bedrijf
schap voor Vee en Vlei;sch wordt uitgevoerd 
uit een gemeente naar een andere gemeente, 
waarmede de eerste gemeente geen gezamen
lijke regeling heeft van den Keuringsdienst, 
als bedoeld in artikel 20 van de Vleeschkeu
ringswet (Staatsblad 191g No. 524), dan zal, 
indien bij invoer van dit vleesch in de eerst
genoemde gemeente invoerkeurloon wordt 
geheven, deze gemeente verplicht zijn de 
kosten van het in de andere gemeente plaats
gevonden onderzoek te betalen en wel tot 
een maximum van drievierde gedeelte van 
het invoerkeurloon, hetwelk de gemeente met 
betrekking tot het vleesch ontvangen heeft, 
terwijl de ~emeente, waarheen het vleesch 
werd uitgevoerd, hiervoor geen invoerkeur
loon zal mogen heffen." 

2. Dit besluit treedt in werking op 11 
Juli 1944. 

Amsterdam, 5 Juli 1944. 

De wnd. S.-G. v. h. Dep. v. Soc. Zaken, 
VERWEY. 

(UitgeP,. zo Juli 1944). 

s. S 804 

:n Juli 1944. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal vau het Departement van 
Sociale Zaken tot wijziging en aanvul
ling van het Besluit No. 201/1941 
(Tweede Uitvoeringsbesluit ingevolge 
het Ziekenfondsenbesluit) en tot wijzi
ging van het Besluit No. 217/i941 (Der
de Uitvoeringsbesluit ingevolge het Zie
kenfondsenbesluit) . 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1g40 en in overeenstemming met de §§ 2 
en "'I der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Nedèr
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. Het Tweede Uitvoeringsbesluit 
ingevolge het Ziekenfondsenbesluit (Besluit 
No. 201/1g41, zooals laatstelijk gewijzigd bij 
Besluit No. u6/ 1g4:Ü wordt gewijzigd en 
aangevuld als volgt: · 

I. 
1. Aan artikel 1, lid 1, wordt een volzin 

toegevoe.r.;d, luidende als volgt: ,,Aan een er
kenning en aan een toelating kunnen voor
waarden worden verbonden, welke de Secre
taris-Generaal op voordracht van den Com~ 
missaris te allen tijde kan wijzigen en intrek
ken." 

2. In artikel 1, lid ."'!, worden na de woor
den "toelatingen" ingevoegd de woorden 
alsmede een wijziging of een intrekking 
van daaraan verbonden voorwaarden". 

Il. 
1. In artikel 16, lid 1, komen de woorden: 

,,Aan deze voorloopige erkenning of toela
ting kunnen voorwaarden worden verbon
den." te vervallen. Tevens worden twee vol
zinnen toegevoegd, luidende als volgt: ,,De 
voorloopige erkenning of toelating kan te al
len tijde worden ingetrokken. Aan deze voor
loopige erkenning of toelating kunnen voor~ 
waarden worden verbonden, welke te allen 
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tijde kunnen worden gewijzigd of ingetrok
ken." 

2. In artikel ."'16, lid 2, worden de woor
den "30 Juni 1944" vervangen door de woor
den "30 Juni 1945" . 

2. In artikel 13 van het Derde Uitvoe
ringsbesluit ingevolge het Ziekenfondsenbe
sluit (Besluit No. 217/ig41, zooals laatstelijk 
aangevuld bij Besluit No. _,i4'1944) worden 
de woorden "1 Juli 1Q44" telkens vervangen 
door de woorden " 1 Juli 1g45", In den Duit
schen tekst worden voorts de woorden ,,30 
Juni 1g44" vervangen door de woorden "30 
Juni lQ45" . 

3. Dit besluit treedt in werking op n 
Augustus 1944, met dien verstande, dat het 
bepaalde in artikel 1, onder I en II, lid i:, 
in werking treedt met terugwerkende kracht 
tot :r November 1g41, terwiil de overige be
palingen met terugwerkende kracht tot 2g. 
Juni 1944 in werking t reden. 

Amsterdam, 21 Juli 1944. 

De wnd. S.-G. v. h. Dep. van Soc. Zaken, 
VERWEY. 

(Uitp_eg. II Augustus 1944). 

S, S 200 

24 Januari 1945. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van. 
Justitie tot bestrijding van misdrijven, 
welke den stoffelijken nood van het Ne
derlandsche volk verzwaren (Noodrnis
drijvenbesluit) . 

_,,,Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de§§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/ig40 van den 
Rijksommissaris voor het bezette Ne~er
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. Indien eenig misdrijf • van dien 
aard is, dat het 

de voedselvoorziening ernstig in gevaar 
brengt, of 

het gevoel van rust en zekerheid van de 
bevolking ondergraaft, da,n wel 
op andere wijze den stoffelijken nood van het 
Nederlandsche volk verzwaart, wordt dit 
misdrijf, als noodmisdrijf, gestraft met ge
vangenisstraf van ten minste een jaar en ten 
hoogste het dubbele van de maximum ge
vangenisstraf, in de betreffende voorschrif
ten op het feit gesteld. 

2. 1. Over de noodmisdrijven, bedoeld in 
het vorig artikel, oordeelt in eersten aanleg 
bij uitsluiting de noodkamer van de arron
dissements-rechtbank, in hooger beroep de 
noodkamer van het economisch gerechtshof. 

2. De noodkamer van de arrondissements
rechtbank spreekt recht met één rechter, de 
noodkamer van het economisch gerechtshof 
met drie raadsheeren. 

3. De leden der noodkamers worden aan
gewezen door den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Justitie. 

3. x. In de dagvaarding ter zake van een 
noodmisdrijf, bedoeld in artikel 1, moeten de 
omstandigheden worden vermeld, welke het 
misdrijf tot noodmisdrijf stempelen. 

2. Overigens zijn op het rechtsgeding de 
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artikelen ::i tot en met 5 van het Besluit No. 
71/x941, laatstelijk gewijzigd bij het tegelij
kertijd verschenen Besluit No. 2/x945, en de 
artikelen 2, 4 en 5 van het Besluit No. 88/ 
1941, laatstelijk gewijzigd bij Besluit No. 
6/1944, van overeenkomstige toepassing. 

4, 1. Dit besluit treedt in werking op 
den dag<iijner afkondiging. 

2. Het is niet van toepassing op zaken, 
vóór dezen datum bij eenig gerecht ,ianhan
.gig gemaakt. 

::i. Het kan in de Nederlandsche taal wor
den aangehaald als "Noodmisdrijvenbesluit". 

Apeldoorn, 24 Januari 1945. 
De S.-G. v. h. Dep. v. ]., SCHRIEKE. 

(Uitp,eg. 26 januari z945) . 

s. S 201 

2 4 Januari z94.5. VIERDE BESLUIT van 
den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Justitie, houdende wijziging 
van het Besluit No. 71/1941 met betrek
king tot de berechting van strafzaken, 
rakende het economisch leven. 

Oo grond van ~ 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de§§ 2 
en ::i der ?erordening No. ::i/x940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. Artikel -~ van het Besluit No. 71/ 
:1941 met be~ekking tot de berechting van 
strafzaken, rakende het economisch leven, 
laatstelijk gewijzigd bij Besluit No. 4o/1943, 
wordt als volgt gewijzigd: 

1. 
In het derde lid wordt in plaats van "Nij

megen" gelezen: ,,Almelo" en in plaats van 
.,de leden 4 en s": ,,dt1.leden 4 tot en met 6". 

Il. 
Aan het artikel wordt een zesde lid toege

;voegd: 
.. (Il) Indien dit voor een snelle afdoening 

van zaken gewenscht is. doet het economisch 
gerechtshof recht op de schriftelijke stuk
ken." 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

Apeldoorn, 24 Januari :1045. 
De S.-G. v. h. Dep. v. J., SCHRIEKE. 

(UitReR. 26 Januari z945). 

jij, S 202 

24 Januari IQ4.'i- BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Deoartement van 
Justitie tot vereenvoudiging van de 
rechtspleging in burgerli.ike zaken. 

Oo grond van ~ 1 der Verordening No. 
a3/x940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en "'l der Verordening No. _,./x940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt tot nader order, ter 
vereenvoudiging van de rechtspleging in 
burgerliike zaken, beoaald: 

Art. 1. De wet oo de rechterlijke organi
satie wordt gewijzigd als volgt: 
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1. 
In de artikelen .~8 en 42 wordt in plaats 

van "f 200" telkens gelezen "f 400" en in 
plaats van "f 500" telkens "f 1000". 

Il. 
In de artikelen ::io en 40 wordt in plaats 

van "f 200" telkens gelezen "f 400". . 

111. 
Artikel 54 wordt als volgt gewijzigd en 

aangevuld: 
1. Onder 2°. en 3°. in plaats van "f 1000" 

telkens gelezen "f 2000". 
2. Er wordt een nieuw nummer 5°. inge

voegd: 
,,5°. van alle rechtsvorderingen betref

fende uitkeeringen tot onderhoud, verschul
digd krachtens het eerste boek van het Bur
gerlijk Wetboek;". 

3. Het bestaande nummer 5° . wordt ge
nummerd "6° .". 

2, Het Burgerlijk Wetboek wordt gewij
zigd als volgt: 

I. 
Artikel 261 wordt gewijzigd als volgt : 
1. In lid 3 vervallen de woorden : ,,of be-

roep". 
2. Dé tweede zin van lid 4 vervalt. 
3. Lid 9 wordt gelezen: 
,,Tegen de beschikkingen, genomen krach

tens hét tweede tot en met achtste lid van 
dit artikel, staat hooger beroep niet open." 

II. 
Artikel 284 wordt gewijzigd als volgt: 
1. In lid -~ wordt de tweede zin gelezen: 
"Vóór dien dag geschiedt geen beteekening 

en staat verzet niet open." 
2. Lid -~ wordt gelezen: 
,,Tegen de beschikkingen, genomen krach

tens dit artikel, staat hooger beroep niet 
open." 

III. 
Artikel 285 wordt gewijzigd als volgt: 
x. In lid 1 vervallen de woorden: ,,of be

roep". 
a. Lid 6 wordt gelezen: 
,,Tegen de beschikkingen, genomen krach

tens dit artikel, staat hooger beroep niet 
open." 

IV. 
In artikel 285b, lid 2, wordt in plaats van 

,, , vierde en vijfde" gelezen: ,,en vierde". 

v. 
Artikel 287a wordt gèwijzigd als volgt: 
1. In lid ."'l wordt in olaats van "tweede 

en derde lid van artikel 408b" gelezen: 
"tweede lid van artikel 408b en het zesde 
lid van artikel 374e". 

2. In lid 4 wordt in olaats van "op den 
voet van artikel 44ob" gelezen : .,met over
eenkomstige toepassing van artikel 374e". · 

VI. 
Artikel .'lOIB wordt gewijzigd als volgt: 
1. In lid 1 wordt in olaats van "artikel 

261, v ierde lid, is daaroo toepasselijk" ge
lezen: .,artikel .'1748, vijfde en zesde lid, 
vindt daarop overeenkomstige toeoassing". 

2. In lid 4 wordt na "toepassing" inge
voegd: 
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., , met dien verstande, dat tegen de be
, schikkingen hooger beroep niet openstaat". 

3. Lid 6 wordt gelezen: 
"Tegen deze beschikkingen staat hooger 

beroep niet open." 
VII. 

Artikel 347e wordt gewijzigd en aangevuld 
als volgt: 

1. In lid 6 wordt in plaats van "na de 
uitspraak" gelezen: ,,na de uitspraak, be
treffende herstel in de ouderlijke macht,". 

2. Een nieuw zevende lid wordt toege
voegd : 

.,Tegen uitspraken, betreffende benoe
ming tot voogd, staat hooger beroep niet 
open.'' 

VIII. 
In de artikelen 408, lid 4, en 408a, lid 1, 

wordt telkens in plaats van "behoudens be
roep op den hoogeren regter" gelezen: .,zon
der hooger beroep". 

IX. , 
Artikel 408b, lid :1, wordt ·gelezen: 

' ,.Tegen de beschikking staat hooger be
roep niet open." 

X. 
Artikel 413, lid 5, vervalt. 

XI. 
Artikel 415 vervalt. 

XII. 
Na artikel 420 wordt een nieuw artikel 

420a ingevoegd: 
"Art. 420a. Tegen de beschikkingen van 

den kantonrechter, genomen krachtens deze 
afdeeling, staat hooger beroep niet open." 

XIII. 
Artikel 4;16a wordt gelezen: 
,,Art. 4.~6a. Hetgeen in de tweede afdee

ling A van den vi_iftienden titel van dit boek 
is bepaald ten aanzien van ondertoezicht
stelling van kinderen, die onder de ouder
lijke macht staan, geldt ook voor kindere'n, 
die onder voogdij staan, met dien verstande 
dat: 

1°. wat in die afdeeling bepaald wordt 
met betrekking tot hen, die de ouderlijke 
macht uitoefenen, of ouders en ouderlijke 
macht, geldt voor voogden en voogdij; 

2 °. de bevoegdheden, in die afdeeling 
toegekend aan bloedverwanten en aange
huwden, bovendien toekomen aan den toe
zienden voogd; 

:l O • waar het verhoor of de behoorlijke 
oproeping van hem, die de ouderlijke macht 
uitoefent, is voorgeschreven, ook de toe
ziende voogd wordt gehoord, althans behoor
lijk wordt opgeroepen; 

4 °. tegen de besthikkingen van den kin
derrechter hooger beroep niet openstaat." 

XIV. 
Artikel 439 wordt gewijzigd en aangevuld 

als volgt: -
1 . In lid 2 vervallen de woorden: .,of be

roep". 
2. Aan dit lid wordt een tweede zin toe

gevoegd: 
.,Tegen de beschikking staat hooger be

roep niet open.'' 
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XV . 
Artikel 440, lid 2, vervalt. 

XVI. 
Artikel 440a wordt gewijzigd als volgt: 
z. In lid 4 vervallen de woorden: ,,of be-

roep". 
2. In lid 5 vervalt de tweede zin. 
3. Lid 6 wordt gelezen: 
.,Tegen de beschikkingen, genomen krach

tens dit artikel, staat hooger beroep niet 
open.'' 

XVII. 
In artikel 440b, lid 3, wordt in plaats van· 

.,zesde" gelezen: ,.zevende". 
3. In artikel 47e van het Wetboek van 

Koophandel wordt in plaats van "f 500" ge
lezen: .,f 1000" en in plaats van "f 1000" 
,,f 2000''. 

4. Artikel 828i, lid 1, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering vervalt. 

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

2. Het is niet van toepassing op zaken, 
v6ór dezen datum bij eenig gerecht aanhan
gig gemaakt. 

Apeldoorn, 24 Januari 1945. 

De S.-G. v.h. D ep. v. J., SCHRIEKE. 

(Uitgeg. 26 Januari z945). 

s. S 203 

z Maart z945. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Justitie tot wijziging van het Bur
gerlijk Wetboek en van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
~3/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 

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

Art. 1. In artikel 374e bis, lid 5, van het 
Burgerlijk Wetboek en in artikel 444 van 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde
ring wordt in plaats van "eenen commissa
ris van politie daartoe door den burgemees
ter aangewezen" gelezen: ,.den politiegezags
drager of een politie-officier door dezen aan
gewezen". 

2. Dit besluit treedt in werking op 8 
Maart 1Q4.~. 

Apeldoorn, 1 Maart 1945. 
De S.-G. v. h. Dep. v. J., SCHRIEKE. 

(Uitgeg. 8 Maart z945). 

S. F lll 
z6 Juni z945. BESL!JIT, houdende wijzi

ging van de Hoofdstukken II A en V 
van de Rijksbegrooting voor het eerste 
kwartaal 1945. 

S. F 329 

S. F 331 

S. F 334 

Niet verschenen. 
Niet verscpenen . 

Niet verschenen. 
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doorslaggevenden invloed mogen hebben op 
een voor een verre toekomst geldende beslis
sing; 

dat van deze beslissing de burgemeester 
van Veendam in beroep is gekomen, aanvoe
rende dat in het besluit van den Commissaris 
geen enkele rechtsgrond is aangevoerd, 
krachtens welke de goedkeuring aan het be
sluit is onthouden; dat blijkens informatie ter 
provinciale griffie van Groningen op zijn be
sluit van toepassing is geacht art. 228 der 
gemeentewet en, naar hij mag veronderstel
len, bijzonderlijk het bepaalde sub c en e van 
het genoemde artikel; dat de aangevochten 
bepalingen, althans van dezelfde strekking, 
voorkomen en zijns inziens behooren voor te 
komen in elke concessie van dezen aard; dat 
het hem bekend is, dat de gemeente L eiden 
met een x4-tal omliggende gemeenten over
eenkomsten tot gaslevering heeft gesloten, 
waarin bepalingen van gelijkluidenden aard 
voorkomen; dat een concessionaris toch zeer 
zeker, gezien het niet onbelangrijk kapitaal, 
dat hij in zijn onderneming investeert, vol
doende zekerheid behoort te hebben, dat hij 
zijn bedrijf voor een zeker aantal jaren veilig 
stelt; dat hij voor de gemeente deze bepalin
gen allerminst bezwarend acht en zeker niet 
zoo drukkend, dat om deze reden niet-goed
keuring van het besluit noodzakelijk zou zijn; 
dat hierbij dient te worden opgemerkt, dat 
over de concessie-voorwaarden advies is in
gewonnen van de vereeniging van Nederland
sche gemeenten, die deze voorwaarden zeer 
zeker aan de praktijk zal hebben getoetst; 
dat hij ten stelligste ontkent; dat bij eindiging 
der concessie, zelfs bij eventueele wanpraes
tatie of faillissement van den concessionaris 
het geheele gasbuizennet met toebehooren 
door de gemeente moet worden overgenomen 
tegen een prijs, welke volgens den Commis
saris met de exploitatiemogelijkheden geen 
enkel verband houdt; dat art. rn de overname 
regelt bij eindiging der concessie, terwijl art. 
x4, lid 2, der voorwaarden bepaalt, dat in het 
daargenoemde geval art. rn toepasselijk is; 
dat toch in lid 3 van art. rn is vastgesteld, 
dat de waarde van de bezittingen hierbij, d. 
w.z. bij beëindiging der overeenkomst, wordt 
bepaald naar hun beteekenis, die zij voor het 
bedrijf hebben en met inachtneming van die 
beteekenis naar hun reproductiewaarde, dat 
zijn de reproductiekosten, verminderd met 
de afschrijvingen wegens slijtage en levens
duur; dat winstderving daarbij niet wordt 
vergoed; dat een dergelij ke waardebepaling 
zijns inziens wel degelijk en in voldoende 
mate rekening houdt met de toekomstige ex
ploitatiemogelijkheden; dat schade voor de 
gemeente, aangenomen, dat ontbinding der 
overeenkomst na betrekkelijk korten duur 
zou plaats hebben, hetgeen hem overigens 
zeer onaannemelijk voorkomt, in deze alleen 
kan worden verondersteld, doch allerminst 
vaststaat; dat hij niet zonder overdrijving 
acht, dat ten opzichte daarvan van een "piet 
geringe financieele verplichting der gemeen
te" door den Commissaris wordt gesproken, 
en dit zijns inziens slechts is ingegeven door 

het werkelijke motief, dat aan de onthouding 
der goedkeuring ten grondslag ligt en het
welk naar voren komt in de verdere motivee
ring van den Commissaris; dat bij nadere be
schouwing het hem voorkomt, dat de in het 
schrijven van den Commissaris in eersten 
aanleg geopperde bezwaren tegen eenige fi
nancieele en andere verplichtingen der over
eenkomst vervagen en aan gewicht inboeten 
tegenover het daarna genoemde bezwaar, dat 
alleen reeds voldoende zou zijn om de goed
keuring aan het besluit te onthouden; dat de 
eerstgenoemde bedenkingen daarmede als 
zijnde van secundair belang worden bestem
peld, terwijl de financieele band der ge
meente met de E.M.V., hoewel in de tweede 
plaats genoemd, als hoofdmotief wordt aan
gevoerd; dat het verheugend is en tevens ge
ruststellend voor de toekomst, dat het pro
vinciaal bestuur het financieele belang der 
gemeente bij de E.M.V. erkent, aangezien 
deze maatschappij object is van onderhande
ling - en niet voor de eerste maal - voor 
een overname door het provinciaal electrici
teitsbedrijf, dat evenwel het vaststellen van 
deze erkenning een gasvoorziening der ge
meente voor verwarmingsdoeleinden niet in 
den weg behoeft te staan; dat evenmin de 
financieele interesse van de gemeente bij een 
bedrijf een motief mag zijn om den inwoners 
opzettelijk iets te onthouden, waaraan zij be
hoefte hebben; dat integendeel het bestuur 
der gemeente tot taak en plicht heeft de be
langen en de behoeften van alle inwoners te 
verzorgen, voorzoover dit mogelijk en uit
voerbaar is en niet strijdig met het algemeen 
belang; dat in de behoefte aan een bron voor 
verwarmingsdoeleinden de E.M.V. nu niet 
en in de naaste toekomst waarschijnlijk even
min voorziet; dat dit geheel samenhangt met 
de toekomstige ontwikkeling van de electri
citeit als warmtebron; dat het echter even
min aan de hand van uitspraken van ter zake 
kundigen is aan te nemen, dat de ontwikke
ling der gastechniek reeds thans op het doode 
punt is aangekomen; dat, neemt m en daarbij 
in acht, dat het nuttig effect van kolen voor 
electriciteit nog slechts 20 % en voor gas 
80 % is, er zijns inziens nog een zeer lange 
weg zal moeten worden afgelegd, alvorens het 
nuttig effect voor beide energiebronnen op 
hetzelfde niveau is gekomen; dat het voor
loopig zeker economisch meer verantwoord is 
het gas als warmtebron boven electriciteit te 
plaatsen; dat een gasvoorziening voor Veen
dam dan ook zeker niet van eenigen betee
kenenden invloed zal zijn op de financieele 
uitkomsten der E.M.V.; dat nadeel voor de 
gemeente zelve daarvan niet kan worden ver
wacht; dat nu de praktijk in Veendam van 
de electriciteit als warmtebron te zien geeft, 
dat van de ± 3800 gezinnen in Veendam er 
ondanks gunstige tarieven slechts 296, dus 
nog geen 8 %, voorzien zijn van een electri
sche kookinstallatie; dat, wanneer men daar
bij in aanmerking neemt, dat dit aantal juist 
in het afgeloopen boekjaar is bereikt, waarin 
velen door gebrek aan brandstoffen tot het 
electrisch koken zijn overgegaan, daaruit wel 
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duidelijk blijkt, dat de electriciteit als warm. 
tebron bij lange na niet in de te bevredigen 
behoeften voorziet, omdat toepassing van 
deze energiebron op grond van het kosten
bezwaar niet voor iedereen bereikbaar is; dat 
dit een factor is van niet minder belang, die 
voor de behoefte aan een goedkooper en beter 
verwarmingsmiddel, in casu het gas, pleit; 
dat de genoemde afnemers van electriciteit 
voor kookdoeleinden, zoo niet allen, dan toch 
voor een zeer groot percentage behooren tot 
het goed gesitueerde deel der bevolking, wat 
niet te verwonderen valt, gezien het feit, dat 
de aanschaffing van een electrische kookin
stallatie slechts binnen het bereik van de fi
nancieel-draagkrachtigen ligt; dat in plaat
sen, waar gas en electriciteit beiden aanwezig 
zijn, men dan ook allerminst voor kookdoel
einden een overvleugeling ziet van het aan
tal gasgebruikers door het aantal electrici
teitsgebruikers; dat het gas dan ook bij uit
stek is en dat ook voorloopig zal blijven hèt 
verwarmingsmiddel voor alle lagen der be
volking en dat als zoodanig het streven naar 
een gasvoorziening zeker een uitgesproken 
algemeen belang is en bovenal in dezen tijd 
van brandstoffenschaarschte; dat het beperkt 
aantal kookinstallaties reeds thans financie•el 
nadeelig is voor de E .M .V., hetgeen moge 
blijken uit het verslag dier maatschappij over 
het boekjaar 1940/41; dat uit dit verslag de 
volgende conclusies kunnen worden getrok
ken: re. dat het electrisch koken thans eerder 
van nadeeligen dan voordeeligen invloed op 
de financieele resultaten der E.M.V. is en 
onder normale omstandigheden het voordeel 
zeer gering is; 2e. dat de goedkoope stroom 
voor electrisch koken in wezen niet anders is 
dan een douceurtje aan het meest-draag
krachtige deel der bevolking; 3e dat een ster
ke toename van het aantal kookinstallaties, 
ongeacht nog het feit, dat het met de E.M.V. 
hierop niet is berekend, onvermijdelijk tot 
tariefsverhooging der electriciteit zal leiden; 
dat hierbij opgemerkt dient te worden, dat 
de aanschaffing van electrische kookinstal
laties tot dusver werd aangemoedigd door het 
gratis aanleggen van de daarvoor benoodig
de verzwaarde huisaansluiting, welke de E. 
M.V. noodzaakte niet onbelangrijke kosten te 
maken voor het winnen van kookklanten en 
het propageeren van het electrisch koken; dat 
in dit Jicht bezien het resultaat der aanmoe
diging tot electrisch koken nog zeer gering is 
en moeilijk kan worden gesproken van een 
bevrediging der behoeften; dat hij meent 
hiermede voldoende te hebben aangetoond, 
dat het totstandkomen van een gasvoorzie
ning in Veendam geen belemmering zal zijn 
voor de E.M.V. voor hare verdere ontwik
keling en daarvan geen nadeel voor de ge
meente valt te vreezen, welk oqrdeel door 
Commissarissen en directie der E.M.V. wordt 
gedeeld; dat deze ontwikkeling veel eerder 
afhankelijk is van het contract van stroom
levering van de E.M.V. met het door de pro
vincie beheerde P.E.B., dan wel van de door 
dit laatste bedrijf te voeren tarievenpolitiek, 
wanneer eventueel tot overname van het be-

drijf der E .M .V. mocht worden overgegaan; 
dat aan het slot van het schrijven van 23 Oct. 
1941 de Commissaris nog opmerkt, dat de 
onderhavige concessie zijns inziens practisch 
weinig verschilt van die der in 1934 voorge
stelde regeling, waartegen toen bezwaar 
moest worden gemaakt; dat hij ook op dit 
punt met den Commissaris van meening ver
schilt; dat het in 1934 betrof een eigen ge
meentelijke gasvoorziening, eveneens voor 
kook- en verwarmingsdoeleinden; dat het be
noodigde gas door de gemeente Groningen 
zou worden geleverd; dat de gemeente zelf 
een distributiebedrijf zou stichten; dat voor 
deze voorziening door den raad een post op 
de begrooting werd geplaatst, aan welk be
sluit Ged. Staten van Groningen hunne goed
keuring onthielden; dat een door den raad 
daartegen ingesteld beroep bij Koninklijk Be .. 
sluit van 27 Juli 1934, No. 131, ongegrond 
werd verklaard; dat als voornaamste over
weging toen gold de toestand van de gemeen7 
telijke financiën, die blijkens de stukken 
groote zorg baarde; dat deze zorg evenwel 
minder groot was dan Ged. Staten destijds 
voorstelden; dat eerst over het jaar 1940 de. 
gemeente een beroep op 's Rijks kas heeft be
hoeven te doen; dat het zijn vaste overtui
ging is, dat, indien in 1934 Veendam een gas
voorziening zou hebben gekregen, zij er in 
deze jaren de voordeelen van zou hebben ge
noten en de gemeentelijke financiën daarbij 
zouden zijn gebaat geweest; dat het nauwe
lijks betoog behoeft, dat een gemeente als 
Veendam, zonder gasvoorziening, ten opzich
te van naburige gemeenten gehandicapt en 
dit inderdaad op de vestiging in Veendam en 
dus uiteindelijk op de gemeentelijke finan
ciën van invloed is ; dat hij er van overtuigd 
is, dat er in de gemeente in ruime mate be
hoefte en belangstelling bestaat aan en voor 
de totstandkoming van een gasvoorziening; 
dat hij t en slotte dan ook nog wel mag aan
voeren, dat de beslissing van den Commis
saris, waardoor Veendam voor de tweede 
maal zich een gasvoorziening ziet ontzegd, in 
breede kringen der bevolking teleurstelling 
heeft gewekt en men zich afvraagt, om welke 
reden of door welke oorzaak deze gemeente 
schijnt veroordeeld te zijn, nimmer zich van 
het moderne verwarmingsmiddel "het gas" 
te mogen bedienen; dat de aan het slot van 
het schrijven van den Commissaris gemaakte 
opmerking, als zouden de bijzondere omstan
digheden, waarvan de brandstoffenschaarsch
te een gevolg is, geen doorslaggevenden in
vloed mogen hebben op een voor een verre 
toekomst geldende beslissing, nog wel eenige 
aandacht verdient; dat die ongunstige om
standigheden wellicht geen doorslaggevenden 
invloed uitoefenen, maar toch de onjuistheid, 
van de beslissingen van 1934 en thans ten op
zichte van een gasvoorziening in Veendam 
in een bijzonder licht stellen; dat met een 
gasvoorziening aan de moeilijkheden tenge
volge van brandstoffenschaarschte beter het 
hoofd had kunnen worden geboden; dat in 
den strengen winter 1940/41 een 200-tal ge
zinnen, wier brandstoffenvoorraad was uit-
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geput, slechts met groote moeite en mede
werking van mede-ingezetenen en dan nog 
op onvoldoende wijze eenigszins konden wor
den geholpen; dat een belangrijk deel van 
deze gezinnen deze noodtoestand bespaard 
zou zijn gebleven bij aanwezigheid van een 
gasvoorziening; dat belangrijk in dit verband 
nog de volgende cijfers zijn: dat door het dis
tributiebureau kring Veendam de volgende 
kaarten voor kookdoeleinden werden uitge
reikt: 

M. brandstoffen en petroleum 207 
N . brandstoffen 3214 
0. petroleum n2 

totaal 3533; 

dat zelfs de bijzondere omstandigheden niet 
van invloed zijn geweest op de voorziening 
der materialen, benoodigd voor dit gasbui
zennet; dat op den dag, waarop het afwijzend 
besluit van den Commissaris der provincie 
was genomen, de concessionaris in het bezit 
was van alle benoodigde toewijzingen; dat de 
afwijzende beschikking mede daarom zeer te 
betreuren is , omdat deze toewijzingen aan tijd 
gebonden zijn en bij eventueele hernieuwde 
toewijzing een prijsstijging niet onmogelijk is 
te achten, welke van invloed zou kunnen zijn 
op de tarieven voor gaslevering; 

0 . dat het onderwerpelijke besluit aan 
goedkeuring is onderworpen uitsluitend voor
zoover het betreft eenig punt in art. 228 der 
gemeentewet genoemd; 

dat van deze punten hier alleen van belang 
zijn die, vermeld onder letters d en f, han
delende onderscheidenlijk over het koopen 
van onroerend goed en het in gebruik geven 
van gemeen teeigendommen; 

dat van dit laatste sprake is in art. 4 der 
te sluiten overeenkomst, inhoudende onder 
meer, dat de grond, benoodigd voor de ter
stond of later op te richten gashouder, regu
lateurstations of andere inrichtingen, welke 
de concessionaris voor een goede exploitatie 
van zijn gasbedrijf noodig acht, voor d en 
duur der overeenkomst door Veendam koste
loos aan den concessionaris in gebruik wordt 
gegeven, en mede in art. 1, voorzoover daar
bij aan den concessionaris het recht is ver
leend tot het leggen, hebben en onderhouden 
van een gasbuizennet met toebehooren, 
diensttelefoonkabels daaronder begrepen, in 
binnen of buiten de gemeente Veendam aan 
haar in eigendom toebehoorende gronden, 
waaronder blijkens het 3de lid ook wegen, 
bruggen, wateren, vaarten, straten, plantsoe
nen, pleinen en andere plaatsen zijn te ver
staan; 

dat voorts art. 10, 2de en 3de lid der over
eenkomst inhoudt, dat bij beëindiging van de 
overeenkomst de gemeente de volledige be
zittingen van den concessionaris overneemt 
tegen een prijs in onderling overleg of bij ge
breke van overeenstemming door arbiters 
vast te stellen, waarbij de waarde van de be
zittingen wordt bepaald naar hun beteekenis, 
die zij voor het bedrijf hebben en met in
achtneming van die beteekenis naar hun 

reproductiewaarde, dat zijn de reproductie
kosten, verminderd met de afschrijvingen we
gens slijtage en levensduur, terwijl winstder
ving niet wordt vergoed; 

dat deze bepaling den koop van onroerende 
goederen van den concessionaris met zich kan 
brengen; 

dat de uit de hierbedoelde artikelen voor 
de gemeente voortvloeiende verplichtingen 
niet dermate bezwarend zijn, dat daarin een 
grond zou kunnen worden gevonden aan de 
overeenkomst de vereischte goedkeuring te 
onthouden; 

dat weliswaar de bepaling van art. 10, 2de 
lid bij het beëindigen van de overeenkomst, 
waarvan de duur tot 31 December 1971 is 
bepaald, financieele lasten met zich brengt, 
bestaande in de verplichting de volledige be
zittingen van den concessionaris tegen een 
nader vast te stellen prijs over te nemen, doch 
dat deze prijs, bepaald naar de waarde der 
over te nemen bezittingen, als in het 3de lid 
van art. 10 door partijen overeengekomen, 
waartegenover de gemeente een waardevol 
bezit verkrijgt, alleszins redelijk is te achten, 
zoodat tegen een dergelijke voorwaarde, wel
ke bij de meeste concessies pleegt te worden 
gesteld, niet met grond bezwaar kan worden 
gemaakt; 

dat nu wel art. 14, 2de lid de gemeente be
voegd verklaart reeds bij ernstige wanpraes
tatie of faillissement van den concessionaris 
tot vervallenverklaring van de concessie en 
tot beëindiging van de overeenkomst over te 
gaan, een en ander overeenkomstig de in het 
tweede en derde lid van art. 10 bepaalde re
geling, doch dat eerst na het gebruikmaken 
van deze bevoegdheid van een verplichting 
tot overname of koop van de bezittingen van 
den concessionaris, onroerend goed daaron
der begrepen, sprake is, zoodat wèl het ge
bruikmaken van de genoemde bevoegdheid, 
doch n iet de bepaling betreffende het ver
leenen van de bevoegdheid goedkeuring inge
volge art. 228 der gemeentewet vereischt; 

dat ook de overige door den Commissaris 
geopperde bedenkingen bij de hanteering van 
het goedkeuringsrecht ingevolge de voormel
de wetsbepaling buiten beschouwing behoo
ren te blijven; 

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 dl: Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur besloten: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van den Commissaris der provincie Gronin
gen van 23 October 1941, Letter D , 3e af
deeling, aan het voormelde besluit van den 
burgemeester der gemeente Veendam van 8 
September 1941, voorzoover dit goedkeuring 
behoeft, die goedkeuring alsnog te verleenen. 

(A.B.) 
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z3 Januari z944. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken. ( Grondwet Art. 
182. Gemeentewet Art. 228e). 

Blijkens de geschiedenis van art. 182 
der Grondwet heeft dit art. ten doel te 
verbieden, dat op het stuk van belastin
gen uitzondering ten behoeve van be
paalde personen of groepen van perso
nen plaats vindt met het oogmerk dezen 
onredelijke gunsten te bewijzen. Bij de 
beantwoording van de vraag of het ver
leenen van vrijstelling of restitutie ten 
behoeve van bepaalde personen als het 
verleenen van een privilegie in den zin 
van genoemd art. kan worden opgevat, 
komt derhalve aan het motief der vrij
stelling of restitutie beslissende betee
kenis toe. Door zich bij overeenkomst te 
verbinden, de door haar medecontrac
tant te betalen precario-belasting te 
restitueeren, heeft de gemeente geen 
afstand gedaan van haar publiekrechte
lijke bevoegdheid, deze retributie van 
haar medecontractant te heffen en te 
innen, en evenmin haar plicht daartoe 
illusoir gemaakt, doch zich slechts ver
bonden als contraprestatie voor de over
dracht van den grond de uit de heffing 
van de gemeentelijke precariobelasting 
voor haar medecontractant voort
vloeiende kosten voor haar rekening te 
nemen. Van een onredelijke beoordee
ling van den mede-contractant der ge
meente en van een daartoe strekkend 
oogmerk der gemeente is dan ook geen 
sorake. Derhalve is ten onrechte aan het 
besluit van het gemeentebestuur tot 
aanvaarding van een strook grond in die 
gemeente goedkeuring onthouden. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door den bur
gemeester der gemeente Maassluis tegen het 
besluit van den Commissaris der provincie 
Zuidholland van 22/24 December 1942, B. nr. 
3979/i 4 (2e afdeeling), Res. nr. 198, bij welk 
besluit goedkeuring is onthouden aan het be
sluit van den voomoemden burgemeester van 
28 Juli 1942 tot aanvaarding van een strook 
grond in die gemeente; 

Gezien het advies van den Raad van State, 
Afd. voor de Geschillen van Bestuur, van 28 
April 1943, nr. 45 en het daarbijgevoegde 
ontwerpbesluit, luidende als volgt: 

Gezien het beroep, ingesteld door den bur
gemeester der gemeente Maassluis tegen het 
besluit van den Commissaris der provincie 
Zuidholland van 22/24 December 1942, B . nr. 
3979/14 (2e afdeeling), Res. nr. 198, bij welk 
besluit goedkeuring is onthouden aan het be
sluit van den voomoemden burgemeester van 
28 Juli 1942 tot aanvaarding van een strook 
grond in die gemeente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
28 April 1943, nr. 45); 

0. dat de burgemeester van Maassluis, 
waarnemende de taak van den raad dezer ge-

meente, op 28 Juli 1942 heeft besloten van 
de Naamlooze Vennootschap Machinale Kui
perij A. de Neeff te Maassluis te aanvaarden 
een strook grond, gelegen aan de Fenacolius
laan ter grootte van 193 m 2, kadastraal be
kend als gemeente Maassluis nr. 6013, onder 
een viertal bepalingen, waarvan die onder c 
luidt: 

c. de overdraagster heeft, indien zij in de 
precariobelasting wordt aangeslagen ter zake 
van het hebben van een of meer voorwerpen, 
bedoeld in art. 3 der verordening op de hef
fing en invordering dier belasting, recht op 
teruggave van de van haar geheven belasting; 

dat, de Commissaris der provincie Zuid
holland bij zijn besluit van 22 December 
1942, B. nr. 3979/i4 (2e afdeeling) Res. nr. 
198 aan dit besluit goedkeuring heeft onthou
den, uit overweging, dat tegen de voormelde 
bepaling uit een oogpunt van wettigheid be
zwaar bestaat; dat blijkens het arrest van den 
Hoogen Raad d.d. 6 Februari 1931 (W. 
122.58) uit de artt. 232 en volgende (thans 
artt. 269 en volgende) der gemeentewet, be
palende, dat een plaatselijke belasting en dus 
ook een daarmede gelijkgestelde heffing, als 
bedoeld in art. 238 (thans 275) dier wet, 
wordt ingevoerd, gewijzigd of afgeschaft hij 
een besluit van den gemeenteraad, welk be
sluit na verslag van Ged. Staten door de 
Kroon moet worden goedgekeurd, naar het 
oordeel van den Hoogen Raad volgt, àat met 
die regeling onvereenigbaar is, dat een ge
meente bij overeenkomst rechtsgeldig zou 
kunnen afwijken van de bepalingen eem:r be
staande belastingverordening, en dat vrijstel
ling van belasting niet op zulk een overeen
komst, doch uitsluitend op de bepalingen der 
belastingverordening zelve kan berusten; dat 
bij de onderhavige overdrachtsvoorwaarde 
weliswaar geen vrijstelling van de verplich, 
ting tot betaling van precariorecht wordt 
verleend, maar een recht op teruggave van 
het betaalde recht wordt toegekend, hetgeen 
evenwel zakelijk, afgezien van verschil in be
woording, op hetzelfde neerkomt, om niet te 
zeggen hetzelfde is, zoodat een restitutiebe
ding als het onderhavige, wat de beoordeeling 
zijner wettigheid en toelaatbaarheid betreft, 
gelijk staat met het beding van vrijstelling of 
het niet verschuldigd zijn van belasting; dat 
bij die beoordeeling wellicht valt te onder
scheiden tusschen aan de desbetreffende be
lastingverordening anterieure overeenkom
sten eenerzijds en daaraan posterieure over
eenkomsten anderzijds; dat het, wat de an
terieure overeenkomst betreft, zonder meer 
duidelijk is, dat de gemeente niet rechtsgel
dig bij overeenkomst afstand kan doen van 
het haar als lagere wetgeefster toekomende 
recht tot invoering eener ook van hare weder
partij te heffen belasting, in dezen zin, dat 
een latere, in afwijking van zoodanige over
eenkomst ingevoerde belastingverordening 
wegens strijd met die vroegere overeenkomst 
geheel of ook maar ten deele, in het bijzonder 
ten aanzien van de contractueele wederpartij 
der gemeente, ongeldig of onverbindend zou 
kunnen zijn; dat dit immers rechtstreeks 
volgt uit de algemeen als juist aanvaarde 
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stelling, dat de overheid niet bij burgerrech
teliike overeenkomst afstand kan doen van 
eene publiekrechtelijke, haar als zoodanig 
toekomende bevoegdheid, noch zich privaat
rechtelijk kan verbinden zoodanig gezags
recht in de toekomst niet of niet op een be
paalde wijze uit te oefenen, in dezer voege, 
dat die gezagsoefening wegens afwijking van 
een vroegere overeenkomst onrechtmatig zou 
kunnen zijn; dat thans in het midden kan 
blijven, of en zoo ja, in hoeverre overeenkom
sten als hier bedoeld geldig kunnen zijn als 
garantie of belofte van schadevergoeding aan · 
de wederpartij voor het geval van zekere ge
zagsoefening in de toekomst (conform Mr. G. 
J. Wiarda, ,,Overeenkomsten met overheids
lichamen", in het bijzonder blz. 158-177); 
dat het hier namelijk niet, althans niet uit
sluitend, een anterieure, doch, althans goed
deels, een vosterieure overeenkomst in den 
hier bedoelden zin betreft, dat wil zeggen een 
onder vigueur eener reeds bestaande belas
tingverordening te sluiten overeenkomst, 
waarvan het onderhavige beding strekt tot 
afwijking van die verordening, immers tot 
teruggave aan de wederpartij van de gemeen
te van gelden, welke krachtens die verorde
ning aan de gemeente zullen worden betaald 
of door de gemeente zullen (moeten) worden 
ingevorderd, in dit geval terzake van het heb
ben van voo1werpen als bedoeld in art. 3 der 
bestaande precarioverordening van Maas
sluis, derhalve terzake van juist zoodanig ge
bruik of genot van een deel van het publiek 
domein dier gemeente als de hier bedoelde 
precarioverordening op grond van art. 275 
der gemeentewet retributieplichtig heeft ge
maakt; dat het onderhavige beding niet 
strekt tot het in het leven roepen of toeken
nen aan de wederpartij der gemeente van een 
burgerrechterlijk gebruiksrecht, welks uit
oefening de gemeente zich burgerrechtelijk 
verplicht te gedoogen, doch uitsluitend strekt 
tot toekenning van het hebben der bedoelde 
voorwerpen bij vrijwillig gedoogen der ge
meente; dat zoodanig gebruik van eenig deel 
van het gemeentelijk publiek domein krach
tens de verordening retributieplichtig is, en 
de gemeente haar plicht tot het heffen van 
de te dier zake krachtens een bestaande be
lastingverordening verschuldigde retributies 
niet illusoir mag maken door zich contrac
tueel tot teruggave van in de toekomst te be
talen retributies te verplichten; dat het on
derhavige besluit op dezen grond niet voor 
goedkeuring in aanmerking komt, terwijl 
thans in het midden kan blijven, of en in 
hoeverre de gemeente en haar wederpartij 
haar gemeenschanoelijk doel kunnen berei
ken door het in het leven roepen van een niet 
retributieplichtig burgerrechtelijk gebruiks
recht ten behoeve van de wederpartij, welks 
uitoefening niet " precario" (oftewel ter bede, 
bij vrijwillig gedoogen der gemeente) zou ge
schieden, aangezien het gemeentebestuur blij
kens zijn brief d .d. 18 November 1942 , nr. 
4886, dat denkbeeld niet heeft aanvaard het
welk zijnerzijds in overweging is gegeven met 
het oog op de jurisprudentie, volgens welke 
art. :.175 der gemeentewet niet betrekking 

heeft op (en een krachtens dat artikel vast
gestelde belastingverordening mitsdien niet 
retributieplichtig vermag te maken) gebruik 
of genot van gemeentelijk publiek domein, 
hetwelk de gemeente hetzij burgerrechtelijk, 
hetzij publiekrechtelijk, verplicht is te ge
doogen (conform de arresten van den Hoogen 
Raad d.d. 16 April 1930, Weekblad v an het 
Recht 12136, 22 M ei 1936, N. J. of W. n r. 514, 
25 October 1937, N. J. of W. nr. 1147 en 10 

November 1937, N . J. of W. nr. n8o), dat 
bij het in overweging geven van dat denk
beeld is uitgegaan van de veronderstelling, 
cl.at een burgerrechtelijke gedoogensplicht der 
gemeente evenzeer als een publiekrechtelijke 
- onder vigueur eener bestaande belasting
verordening - kan ontstaan uit een (aan die 
verordening) posterieure overeenkomst, mits 
de strekking daarvan niet zij afwijking, niet 
na-leving of ontduiking van een reeds be
staande belastingverordening, doch vestiging 
van een burgerrechtelijk gebruiksrecht, in 
een of meer opzichten afwijkend van het re- . 
tributieplichtig gebruik; dat, wat van dit 
laatste zij, het onderhavige besluit op den 
aangegeven grond niet voor goedkeuring in 
aanmerking komt; 

dat van deze beslissing de burgemeester 
van Maassluis in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat uit de overwegingen van het arrest 
van 6 F ebruari 1931 valt af te lezen, dat naar 
de opvatting van het hoogste rechtscollege 
een gemeente bij overeenkomst niet rechts
geldig kan afwijken van de bepalingen eener 
bestaande belastingverordening, daar de tot
standkoming daarvan (de procedure) is ge
regeld in de Grondwet en in de gemeentewet; 
dat, daar hier sprake was van een overeen
komst, waarbij was bepaald, dat voor het in
nemen van eigendom der gemeente Am ster
dam geen belasting zou zijn verschuldigd, de 
Hooge Raad van meening was, dat de raad 
van beroep dan ook terecht had geoordeeld, 
dat een vrijstelling uitsluitend kan berusten 
op de verordening zelve; dat dus nagegaan 
dient te worden, of het bepaalde onder letter 
c van het gewraakte besluit de meening van 
den Hoogen Raad geweld aandoet; dat de 
bewoordingen van het aangehaalde arrest en 
de bepalingen van het besluit naar zijne mee
ning geen aanleiding geven deze vraag beves
tigend te beantwoorden; dat de Commissaris. 
der provincie w eliswaar in de overwegingen 
tot zijn besluit stelt, dat teruggaaf, als waar
van in de niet goedgekeurde beschikking 
wordt gesproken, ten deze op één lijn is te. 
stellen met een beding van vrijstelling of het 
niet-verschuldigd zijn van belasting, maar 
zulks van secundaire beteekenis is; dat aller
eerst moet worden onderzocht de vraag, of 
hier wordt afgeweken van de bepalingen 
eener bestaande belastingverordening; dat 
uit de bewoordingen van het besluit en de 
betreffende verordening hiervan niets blijk t; 
dat integendeel uit dit onderdeel van het be
sluit met zooveel woorden valt af te lezen, 
dat overdraagster, ingeval haar een vergun
ning wordt verleend tot het hebben van een 
of meer voorwerpen, bedoeld in art. 3 der 
precarioverordening, in de belasting zal wor-
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den aangeslagen; dat het opleggen van den 
aanslag en het voldoen der belasting be
heerscht wordt door de publiekrechtelijke 
verhouding, welke bestaat tusschen overheid 
en belastingplichtige, maar dat het recht om 
van de gemeente teruggave van het betaalde 
bedrag te verlangen een privaatrechtelijk ka
rakter draagt; dat de overdraagster bij het 
aangaan van de overeenkomst enkele facili
teiten bedingt, waaronder deze, dat de ge
meente het bedrag der belasting aan haar 
terugbetaalt; dat na het indienen van een 
daartoe strekkend verzoek de gemeente een 
bedrag, overeenkomende met den ope;elegden 
aanslag, zal betalen en dit op normale wijze 
in de gemeenterekening zal verantwoorden; 
dat niet is in te zien, dat hier sprake zou zijn 
van - althans van gelijkstelling met - vrij
stelling of het niet-verschuldigd zijn van be
lasting; dat de omstandigheid, dat hier uit
eindelijk hetzelfde resultaat wordt bereikt 
als in geval van vrijstelling, moeilijk als een 
grief jegens het besluit kan worden aange
voerd; dat in de praktijk der administratie 
deze figuur - zij het dan op ander gebied en 
andere wijze - wel vaker voorkomt; dat, 
daar zich hier zijns inziens geen strijd met de 
wettigheid en de toelaatbaarheid, mede uit 
een oogpunt van jurisprudentie, voordoet, hij 
geen aanleiding heeft kunnen vinden te tre
den in nadere voorstellen van den Commis
saris der provincie; dat hiervoor te minder 
reden bestond, daar Ged. Staten in het ver
leden meermalen goedkeuring hebben ge
hecht aan besluiten, die een bepaling van 
gelijke strekking inhielden; dat hij verstaat, 
dat somwijlen een college, bekleed met goed
keuringsbevoegdheid of anderszins, op be
paalde punten van zienswijze verandert, doch 
dat de aanbevolen denkbeelden in dit geval 
echter geen volkomen bevrediging schenken; 
dat de huidige eigenaress, · van het perceel 
thans nog niet kan aangeven welke voorwer
pen, genoemd in art. 3 der precarioverorde
ning, zij in de toekomst on jer, op of boven 
dezen grond wenscht te hebben; dat zij het 
niet zonder bedenking acht haar op dit punt 
een burgerrechtelijk gebruiksrecht, welks uit
oefening de gemeente burgerrechtelijk ver
plicht zal zijn te gedoogen, te verleenen, ter
wijl niet met name kan worden aangegeven 
op welke voorwerpen het recht betrekking zal 
hebben; dat hij, afgezien hiervan, moge op
merken, dat deze figuur, die de Commissaris 
der provincie heeft aanbevolen, gelijk effect 
sorteert als het door hem opgestelde beding, 
te weten, dat de precariorechten uiteindelijk 
niet ten laste van de tegenwoordige eigena
resse komen; dat de aangehaalde arresten 
van den Hoogen Raad van 16 April 1930, 22 
Mei 1936, 25 October 1937 en 10 November 
1937 alle handelen over anterieure overeen
komsten, zoodat de veronderstelling, dat een 
gelijk standpunt als door den Hoogen Raad 
in deze zaken ontwikkeld, kan worden aan
genomen ten aanzien van (aan een verorde
ning) posterieure overeenkomsten, geen steun 
vindt in deze jurisprudentie; dat in het laatst
genoemde arrest wel het bestaan eener poste
rieure privaatrechtelijke overeenkomst wordt 

aangehaald, maar de Hooge Raad zich liet 
leiden door een van ouds tegenover de ge
meente bestaand recht; dat hij in het mid
den laat in hoeverre de Commissaris der pro
vincie in dit geval de bevoegdheid, voort
spruitende uit art. 228 der gemeentewet, te 
stringent heeft gehanteerd doch dat vast
staat, dat de gemeente een niet gering belang 
heeft bij het verkrijgen van het eigendoms
recht op dezen grond, daar alsdan de geheele 
Fenacoliuslaan aan de gemeente zal behoo
ren · 

Ó. ten aanzien van de ontvankelijkheid 
van den appellant in zijn beroep dat art. 235 
der gemeentewet aan het gemeentebestuur 
van een besluit tot weigering van goedkeu
ring recht van beroep toekent binnen dertig 
dagen, te rekenen van de dagteekening van 
de verzending der beslissing; 

dat in het onderwerpelijke geval de juiste 
datum, waarop de bestreden beslissing is ver
zonden, niet vaststaat, doch dat, nu volgens 
de niet weersproken mededeeling van den 
burgemeester van Maassluis dit besluit eerst 
op 29 December 1942 door hem is ontvangen, 
mag worden aangenomen, dat de verzending 
niet vóór de Kerstdagen heeft plaats gehad, 
zoodat, daar het beroepschrift op 25 Januari 
1943 ten departemente is ingekomen, het be
roep geacht moet worden binnen den wette
lijken termijn te zijn ingesteld; 

dat de appellant mitsdien in dit beroep be
hoort te worden ontvangen; 

0. ten aanzien van de hoofdzaak: dat eene 
bepaling, als onder c in de bovengenoemde 
tusschen de Naamlooze Vennootschap Ma
chinale Kuiperij A. cie Neeff en de gemeente 
Maassluis gesloten overeenkomst vervat, 
waarbij aan de overdraagster, voor het geval 
zij in de gemeentelijke precariobelasting 
wordt aangeslagen ter zake van het hebben 
van een of meer voorwerpen, bedoeld in art. 
3 der verordening op de heffing en invorde
ring dier belasting, recht op teruggave van 
de van haar geheven belasting wordt ver
leend, in wezen neerkomt op het toekennen 
van vrijdom van belasting, hetgeen in strijd 
moet worden geacht met art. 182 der Grond
wet; 

dat de Commissaris, zij het ook op eenigs
zins anderen grond, mitsdien terecht in ver
band met de genoemde bepaling aan het be
sluit des burgemeesters de goedkeuring heeft 
onthouden; 

Gezien de gemeentewet; 
Heeft op grond van par. 1 der Verordening 

No. 23/,940 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." 
0. dat dezerzijds tegen dit advies beden

kingen bestonden, waarmede de genoemde 
Afdeeling in kennis werd gesteld bij schrij
ven van 4 November 1943, No. 19905, Afd. 
B.B. luidende als volgt: 

,.In het bij nevenvermeld schrijven aange
boden ontwerp-besluit wordt het door den 
burgemeester van Maassluis ingestelde be-



1944 13 JANUARI 10 

roep tegen het besluit van den Commissaris 
der provincie Zuidholland van 22/24 Decem
ber 1942 B Nr. 3979/14 (2e afdeeling) onge
grond geoordeeld uitsluitend op deze over
weging, dat een bepaling als in de desbetref
fende overeenkomst onder c is opgenomen 
"in wezen neerkomt op het toekennen van 
vrijdom van belasting, hetgeen in strijd moet 
worden geacht met art. 182 der Grondwet". 

Het komt mij echter voor, dat deze moti
veering het afwijzend oordeel niet voldoende 
vermag te schragen. 

Het is U bekend, dat de uitdrukkelijke ver .. 
melding in de Grondwet van het beginsel, dat 
op het stuk van de belastingen geen privi
leges geoorloofd zijn, meer en meer aan be
teekenis inboet. Oorspronkelijk daarin terecht 
opgenomen als reactie op de eertijds aan den 
adelstand en de geesteliikheid verleende vrij
dom en op de daarna tiidens de republiek op 
dit gebied ingeslopen kwade praktijken, kan 
hierin thans nog slechts een zoo algemeen 
erkend rechtsbeginsel worden gezien, dat het 
aan gerechten twijfel onderhevig is, of men 
daarvoor nog een plaats in de Grondwet moet 
inruimen. Reeds Buys (blz. 605) kwam, na 
op velerlei wijze gepoogd te hebben daaraan 
eenige waarde te kunnen toedichten, tot de 
conclusie, ,.dat het naar mijn inzien een we
zenlijk voordeel zijn zoude, wanneer men 
konde besluiten art. 172 eenvoudig uit de 
Grondwet te bannen ." 

Een en ander maant tot groote voorzichtig
heid bij het doen van een beroep op het 
grondwettelijk privilege-verbod. Het gevaar 
is groot, dat het in geding wordt gebracht 
voor gevallen, waarvoor het in werkelijkheid 
niet werd geschreven. Dit klemt te meer nu 
de belastingheffing tal van gevallen doet 
zien, waarbij een wezenlijke vrijdom wordt 
verleend, hoewel niemand daaraan aanstoot 
pleegt te nemen. Ik denk hierbij aan de in 
vele belastingwetten geschapen mogelijkheid 
tot het verleenen van kwijtschelding van be
lasting of van een opgelegde verhooging bij 
navordering door de Kroon. (art. no der Wet 
op de Inkomstenbelasting 1914, art. 37 der 
Wet op de Vermogensbelasting enz.) Daar 
naast valt te wijzen op de in art. 17 der Wet 
op de Invordering neergelegde bevoegdheid 
tot het op grond van onvermogen van den 
belastingplichtige verleenen van ontheffing 
van de v erplichting tot betaling der belasting. 
M en heeft gepoogd het grondwettelijk be
ginsel onaangetast te doen schijnen, door hier 
niet van vnJdommen in den zin van art. 182 
der Grondwet te willen spreken (Sinninghe 
Damsté, Inleiding Belastingrecht, blz. 163) 
doch deze redeneering "pour besoin de la 
cause" kan de tegenstrijdigheid niet ophef
fen. De vrijstelling moge objectief verant
woord zijn, het blijft een zuiver persoonlijke 
gunst en hiertegen wil het privilege-verbod 
waken. 

Onder een privilege immers moet worden 
verstaan een voorrecht, dat niet gegrond is 
op een objectieve uit den aard der heffing 
voortvloeiende, en voor ieder onder bepaalde 
voorwaarden geldende, vrijstelling, doch een 
persoonlijke gunst, een uitzondering op het 

objectieve recht ten behoeve van bepaalde 
personen of groepen van personen. Uitgaande 
van deze omschrijving van het begrip privi
lege en indachtig aan de sterk verminderde 
beteekenis van het grondwettelijk voorschrift 
zal de aangevochten overeenkomst op haar 
waarde moeten worden getoetst. De in het 
ontwerp-besluit vermelde, niet nader toege
lichte verklaring, dat er "in wezen" sprake 
is van een met de Grondwet strijdige vrijdom 
is niet alleen in zich weinig overtuigend, doch 
mist tevens naar mijn meening feitelijken 
grondslag. Elke neiging hier een persoonlijke 
gunst te verleenen heeft bij partijen ontbro
ken. M en zou met evenveel recht kunnen be
weren, dat hij die zaken wegschenkt, onder 
voorbehoud van vruchtgebruik, zich de 
.,gunst" van dit vruchtgebruik ziet toege
dacht. In wezen is hier juist allerminst sprake 
van een vrijdom; partijen sloten een volko
men zakelijke transactie. De schenkende 
N.V., behoudt zich een gedeelte voor van het 
eigendomsrecht op den grond, dat zij om niet 
wil afstaan, nl. het recht zonder kosten een 
of meer voorwerpen, bedoeld in art. 3 der 
desbetreffende verordening op of boven den 
grond te mogen hebben. Dat zij aldus in we
zen een vrijdom zou verkrijgen, kan toch 
k walijk worden volgehouden. De gemeente 
had tevoren niet het recht wegens voorwer
pen op of boven het be :loelde stuk grond re
tributie te heffen; zij doet dus niet afstand 
van een bestaand recht, doch verkrijgt min
der recht dan bij toekenning van den voller. 
eigendom zonder voorwaarden zou zijn ver
kregen. En juist, waar er materieel van een 
vrijdom niet sprake is, klemt het te meer, 
dat formeel evenmin een privilege is ver
leend. Immers is een vorm gekozen, waarbij 
de belastingheffing zich volkomen regelmatig 
voltrekt; de gemeente verbindt zich echter 
een bedrag gelijk aan de betaalde belasting 
te zullen terugbetalen. 

In verband hiermede kan naar mijn mee
ning niet alleen aan het privilege-verbod geen 
voldoende grond voor het onthouden van de 
goedkeuring aan het besluit van den burge
meester van Maassluis worden ontleend, doch 
daarvoor vormen ook de door den Commis
saris van Zuidholland in het bestreden be
sluit aangevoerde overwegingen, onvoldoen
de motiveering. 

De Commissaris baseert zich daarbij op de 
leer van den Hoogen Raad, dat een gemeente 
niet bij overeenkomst rechtsgeldig kan afwij
ken van de bepalingen eener bestaande be
lastingverordening en vrijdom van belasting 
niet op zulk een overeenkomst, doch uitslui
t end op de bepalingen der belastingverorde
ning kan berusten. Een en ander houdt ver
band met het inderdaad door velen aanvaar
de beginsel, dat de overheid niet bij privaat
rechtelijke overeenkomst afstand kan doen 
van een publiekrechtelijke, haar als zoodanig 
toekomende bevoegdheid, noch zich privaat
rechtelijk kan verbinden zoodanig gezags
recht in de toekomst niet of niet op een be
paalde wijze uit te oefenen. De Commissaris 
verwijst hierbij naar Mr. G. J. Wiarda "Over
eenkomsten met overheidslichamen", welke 
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schrijver in zijn jongste geschrift betreffende 
dit onderwerp (Praeadvies Vereeniging voor 
Administratief Recht 1943, blz. 58) met be
trekking tot de vermelde stelling verklaart: 
"Dit beginsel brengt b.v. mede, dat het aan 
de wederpartij der overheid niet vrijstaat om 
ter nakoming eener overeenkomst in rechten 
te vorderen, dat eenige handeling, welke be
hoort tot haar publiekrechtelijk geregelde 
bevoegdheden, door het desbetreffende over
heidslichaam wordt verricht of nagelaten, 
hetgeen tot gevolg heeft, dat in zulke geval
len de verbintenissen van dit lichaam uit
sluitend worden opgelost in de vergoeding 
van kosten, schaden en interessen." Het is 
derhalve niet zoo, dat de overeenkomst zon 
der rechtsgevolg of rechtskracht zou zijn, in
tegendeel, de gemeente blijft verbonden en 
is tot schadeloosstelling verplicht, doch de 
publiekrechtelijke bevoegdheden van de 
overheid kunnen door privaatrechtelijke 
overeenkomsten niet worden aangetast. De 
wijze, waarop de gemeente Maassluis in het 
onderhavige geval de oplossing heeft gezocht, 
past volkomen in dit raam. Immers aan de 
publiekrechtelijke bevoegdheid tot belasting . 
heffing wordt in geen enkel opzicht afbreuk 
gedaan, de krachtens deverordeningverschuL 
digde belasting wordt regelmatig ingevor
derd, doch de gemeente Maassluis verbindt 
zich tegenover afstand van den grond om niet 
tot een schadeloosstelling ten bedrage van de 
verschuldigde belasting. Ik acht het niet 
juist, gelijk de Commissaris wenscht, deze 
oplossing te verwerpen door te overwegen, 
dat een restitutiebedrag als het onderhavige, 
wat de beoordeeling zijner wettigheid en toe
laatbaarheid betreft, gelijk staat met het be
ding van vrijstelling of het niet verschuldigd 
zijn van belasting. Bepaaldelijk in het admi
nistratieve recht zal men scherp moeten on
derscheiden tusschen vorm en wezen. Tal van 
handelingen zijn hier slechts geoorloofd, in
dien daarbij een bepaalde voorgeschreven 
vorm wordt in acht genomen, zoodat het we
zenlijk gelijke niet langs anderen weg kan 
worden bereikt. Soms is hierbij de vorm es
sentieel in dien zin, dat aldus de waarborgen 
voor de rechtmatigheid der handeling wor
den geschapen, soms ook is de vorm in zoo
ver bijkomstig, dat de wetgever slechts een 
bepaalde categorie der gelijksoortige trans
acties toelaatbaar oordeelt. Zeker is echter, 
dat m en in het administratieve recht vorm 
en wezen niet steeds gelijk kan stellen. Dit 
wordt in het bijzonder bij nadere beschou
wing van het onderhavige geval duidelijk. 
Immers is hier van kardiaal belang, dat aan 
de hoogheid van de overheid niet door be
perking van haar publieke rechten afbreuk 
wordt gedaan. Hier is het formeele van groote 
beteekenis, het materieele gevolg veel min
der. Niet het financieele nadeel, dat de ge
meente lijdt door afstand van de belasting
penningen is het belangrijkste, doch onge
oorloofd is het inbreuk te maken op het pu
blieke recht tot belastingheffing. Door de 
gesloten overeenkomst wordt dit gezagsrecht 
niet aangetast; de hoogheid van de overheid 
geraakt hier niet in het gedrang. Men kan 

toch kwalijk volhouden, dat naar de mate
rieele inhoud de gesloten overeenkomst, 
waarbij de gemeente om niet een stuk ver
krijgt en slechts verklaart de schadelijke ge
volgen van het recht tot belastingheffing, 
dat hierdoor mede wordt verkregen, voor den 
belastingplichtige te zullen opheffen, verwer
pelijk moet worden geacht. Tenzij, en ik acht 
het merkwaardig, dat aan dit punt in de stuk
ken niet meer aandacht is geschonken, men 
van oordeel mocht zijn, dat de gemeente een 
financieel meer vruchtbare transactie zou 
sluiten, indien zij den grond tegen een nor
malen prijs aankocht en zich daardoor niet 
behoefde te verbinden tot teruggave van de 
eventueel later te heffen belastingen, wegens 
het hebben van de genoemde voorwerpen. In 
dat geval had echter de vereischte goedkeu
ring wegens strijd met een goed financieel be
heer moeten zijn onthouden. 

Ik ben, mede gelet op den geringen om
vang van het stuk grond, waarop het beroep 
betrekking heeft, evenwel bereid aan te ne
men, dat de gemeente inderdaad den voor 
haar financieel meest voordeeligen weg heeft 
gekozen. 

Ik zal het op prijs stellen, indien U in het 
licht van het vorenstaande het onderhavige 
beroep nader wilt overwegen." 

0. dat de genoemde Afdeeling bij schrijven 
van 24 November 1943, nr. 45/54 andermaal 
advies heeft uitgebracht, luidende als volgt: 

"Uw Hoogedelgestrenge heeft met een 
schrijven van 4 November 1943, nr. 19905, 
Afdeeling B.B.Bur.Fin., bij den Raad van 
State, Afdeeling voor de Geschillen van Be
stuur, opnieuw ter overweging aanhangig ge
maakt het beroep, ingesteld door den burge
meester der gemeente Maassluis tegen het 
besluit van den Commissaris der provincie 
Zuidholland van 22 /24 December 1942, B. nr. 
3979/14 (2e afdeeling), Res. nr. 198, bij welk 
besluit goedkeuring is onthouden aan het be
sluit van den voornoemden burgemeester van 
28 Juli 1942 tot aanvaarding van een strook 
grond in die gemeente. 

Gezette overweging van het door Uw 
Hoogedelgestrenge, aangevoerde heeft de 
meerderheid van de Afdeeling (bij staken van 
stemming beslist de stem van den voorzitter) 
niet overtuigd van de on_iuistheid van de 
voorgedragen beslissing. 

Naar hare meening is als privilegie te be
schouwen het maken van een uitzondering 
op het algemeene recht ten behoeve van be
paalde personen of bepaalde groepen der be
volking. 

Ook Thorbecke vatte het woord privilegie 
op in mimeren zin. Blijkens zijn Aanteeke
ning op de Grondwet (II, pagina 235) noem
de hij privilegie: ,,elke uitzondering of vrij 
stelling van den regel der belastende wet, 
't zij bij wege van dispensatie van de uitvoe
ring, 't zij in de wet zelve opgenomen ten 
gunste van bepaalde personen, lichamen, 
standen of klassen, om 't even of doorgaans 
of voor bijzondere gevallen". 

En terecht wijst Buijs (de Grondwet II, 
bladzijde 589) er, met verwijzing naar het 
Koninklijk Besluit van 7 Maart 1870, op, dat 
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evenmin als op den aard van de belasting de 
grondwetgever gelet wil hebben op den aard 
van het privilegie: ,,Wie het ook ver!eenen 
mocht, àf de wetgever zelf, die de belasting 
instelt, àf de administratie, die haar invor
dert, en op welke wijze dit ook mogç geschie-
den, 't zij door voor de personen, die men wil 
begunstigen, eene uitzondering op den regel 
te maken, 't zij door hen niet aan te slaan, 
't zij eindelijk door hun later de betaalde be
lasting terug te schenken, in al die gevallen 
heeft men te doen met dezelfde handeling 
en wel met die welke de grondwetgever uit
drukkelijk verbiedt". ' 

De meerderheid van de Afdeeling vermag 
niet in te zien, waarom eene bepaling als in de 
onderwerpelijke overeenkomst opgenomen, 
waarbij aan de wederpartij der gemeente het 
recht wordt toegekend om de eventueel vol
gens de belastingverordening geheven preca
rio-belasting van de gemeente terug te ont
vangen, geen privilegie zou zijn in den hier
voren vermelden zin. 

Zij meent ook, dat het feit, dat art. 182 bij 
alle herzieningen der Grondwet steeds ge
handhaafd is, er op wijst, dat dit artikel niet 
enkel historische waarde heeft. 

Zij kan dan ook geen vrijheid vinden het 
ontwerp-besluit in den door Uw HoogEdel
Gestrenge bedoelden zin te wijzigen. 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid van 
den appellant in zijn beroep: dat art. 235 der 
gemeentewet aan het gemeentebestuur van 
een besluit tot weigering van goedkeuring 
recht van beroep toekent binnen dertig da
gen, te rekenen van de dagteekening van de 
verzending der beslissing; 

dat in het onderwerpelijke geval de juiste 
datum, waarop de bestreden beslissing is ver
zonden, niet vaststaat, doch dat, nu volgens 
de niet weersproken mededeeling van den 
burgemeester van Maassluis dit besluit eerst 
op 29 December 1942 door hem is ontvangen, 
mag worden aangenomen, dat de verzending 
niet vóór de Kerstdagen heeft plaats gehad, 
zoodat, daar het beroepschrift op 25 Januari 
1943 ten departemente is ingekomen, het be
roep geacht moet worden binnen den wette
lijken termijn te zijn ingesteld; 

dat de appellant mitsdien in dit beroep 
behoort te worden ontvangen; 

0. dat blijkens de geschiedenis van art. 
182 der Grondwet dit artikel ten doel heeft 
te verbieden, dat op het stuk van belastingen 
uitzondering ten behoeve van bepaalde per
sonen of groepen van personen plaats vindt 
met het oogmerk dezen onredelijke gunsten 
te bewijzen; 

dat derhalve bij de beantwoording van de 
vraag, of het verleenen van vrijstelling of 
restitutie ten behoeve van bepaalde personen 
als het verleenen van een privilegie in den 
zin van genoemd artikel kan worden opgevat, 
aan het motief der vrijstelling of restitutie 
beslissende beteekenis toekomt; 

0. dat in het onderhavige geval van een 
onredelijke bevoordeeling van den medecon

. tractant der gemeente en van een daartoe 
strekkend oogmerk de:r gemeente geen 
sprake is; 

0. dat voorts de gemeente, door zich bij 
overeenkomst te verbinden, de door haar me
decontractant te betalen precario-belasting 
te restitueeren, geen afstand heeft gedaan 
van haar publiekrechtelijke bevoegdheid, 
deze retributie van haar -medecontractant te 
heffen en te innen en evenmin haar plicht 
daartoe heeft illusoir gemaakt, doch zich 
slechts heeft verbonden als contrapraestatie 
voor de overdracht van den grond de uit de 
heffing van de gemeentelijke precariobelas
ting voor haar medecontractant voortvloei
ende kosten voor haar rekening te nemen; 

0. dat in het licht hiervan de wnd. Com
missaris der provincie Zuidholland aan het 
besluit van den burgemeester van Maassluis 
tot aanvaarding van een strook grond in die 
gemeente ten onrechte goedkeuring hteft 
onthouden; 

Gezien de Gemeentewet; 
Heeft op grond van par. 1 der Ver. Nr. 

23/1940 van den Rijkscommissaris voor het. 
bezette Nederland.sche gebied betreffende de 
bevoegdheden van de Secretarissen-Generaal 
van de Nederlandsche D epartementen var. 
Algemeen Bestuur besloten: 

Met vernietiging van het besluit van den 
wnd. Commissaris der provincie Zuidholland 
van 22/24 December 1942, B. nr. 3979/14 (2e 
afd. Res. nr. 198 aan het besluit van den bur
gemeester van Maassluis van 28 Juli 1942 tot 
aanvaarding van een strook grond in die ge
meente alsnog goedkeuring te verleenen. 

(A.B.) 

25 Januari 1944. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Tuinbouwafzetbesluit, art. 
2) . 

Art. 2, 1e lid Tuinbouwafzetbesluit 
houdt een volstrekt verbod in en de in 
art. 2, 2e lid genoemde uitzonderingsge
vallen leveren slechts op bevrijdende 
omstandigheden, op welker aanwezig
heid een niet naleven v·an het verbod 
van het eerste lid, zich te zijner bevrij
ding kan beroepen. 

D e wet eischt in een vonnis alleen dan 
een met redenen omkleede beslissing, 
dat een bepaalde strafuitsluitingsgrond 
niet aanwezig is, indien die niet-aanwe
zigheid wordt aangenomen in strijd met 
het te dien aanzien door den verdachte 
uitdrukkelijk voorgedragen verweer. Uit 
het o.-v. der terechtzitting blijkt niet, 
dat door den req. een zoodanig verweer, 
inhoudende de aanwezigheid van een of 
meer der uitzonderingen van de catego
rieën a, e, g of i van voormeld art. 2, 2e 
lid is voorgedragen. 

Op het beroep van H. A. B., van beroep 
landbouwer, wonende te Wijchen, req. van 
cassatie tegen een vonnis van den Econ. 
Rechter bij de Arr.-Rechtbank te Amhèm 
van 20 Sept. 1943, waarbij req. ter zake van : 
,,in strijd handelen met een voorschrift ge
steld krachtens het Voedselvoorzieningsbe
sluit, met uitzondering van het voorschrift 
gesteld bij art. 13 van dat Besluit", met aan-
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haling van de ~rtt. 23 Sr., 1 Econ. Sanctie
besluit 1941, r, 4, 7 Voedselvoorzieningsbe
sluit, 1, 2 Tuinbouwafzetbesluit, is veroor
deeld tot eene geldboete van r 50 gulden en 
eene vervangende hechtenis van 75 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. der artt. 358, 359, 367 Sv., 3 

Besluit Secr.-Gen. van Justitie no. 71/1941 
door de beslissing, dat verdachte heeft gehan
deld in strijd met het bij het Tuinbouwafzet
besluit gestelde verbod niet naar den eisch 
der wet met redenen te omkleeden, immers 
ter beantwoording van de vraag of een der in 
art. 2 lid 2 van dit Besluit genoemde uitzon
deringsgevallen aanwezig was slechts te on
derzoeken of de voorwaarden voor de uitzon
deringen van de categorieën f en j vervuld 
waren en reeds op grond van het negatieve 
resultaat van dit onderzoek het verbod van 
lid r toepasselijk te oordeelen en niet tevens 
na te gaan of ve vuld waren de voorwaarde11 
voor de uitzorderingen van de categorieën a, 
e, g of i van genoemd art. 2 lid 2.;" 

0. dat bij het bestreden vonnis bewezen is 
verklaard, dat req. in de maand Mei 1943 in 
de gemetnte Wijchen in strijd met het bij het 
Tuinbouwafzetbesluit gestelde verbod asper
ges tot een totaal van ongeveer 250 kilogram 
heeft verhandeld en afgeleverd aan F. W.; 

0. wat het middel betreft, 
dat art. 2, re lid van het Tuinbouwafzet

besluit een volstrekt verbod inhoudt en de 
in het 2e lid van dat zelfde artikel genoemde 
uitzonderingsgevallen slechts opleveren be
vrijdende omstandigheden, op welker aanwe
zigheid een niet nalever van het verbod van 
het eerste lid, zich te zijner bevrijding kan 
beroepen; 

dat voorts de wet alleen dan een met rede
nen omkleede "beslissing, dat een bepaalde 
strafuitsluitingsgrond niet aanwezig is, in een 
vonnis eischt, indien die niet-aanwezigheid 
wordt aangenomen in strijd met het te dien 
aanzien door den verdachte uitdrukkelijk 
voorgedragen verweer, terwijl uit het proces
verbaal der terechtzitting niet blijkt, dat 
door den req. een zoodanig verweer, inhou
dende de aanwezigheid van een of meer der 
uitzonderingen van de categorieën a, e, g of i 
van voormeld art. 2, 2e lid is voorgedragen; 

dat dus het middel niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwer,pt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Adv.-G~n. Rombach]. 

(N. J.) 

25· Januari z944. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Verord. betr. strafbevelen, 
strafbeschikkingen en aan kosten onder
worpen waarschuwingen, art. 9) . 

De tweede zinsnede van lid 4 van art. 
g der Verordening betr. strafbevelen, 

strafbeschikkingen en aan kosten onder
worpen waarschuwingen (99-1942) laat 
geen andere uitlegging toe, dan dat in
dien bij den Ambtenaar 0. M. een aan
gifte van overtreding van de verorde
ning betr. het verduisteren (34-1940) 
inkomt op andere wijze dan tengevolge 
van afstand ten zijnen behoeve door het 
plaatselijk hoofd van politie en de Amb
tenaar is van oordeel dat ter wille van 
de strafoplegging of uit anderen hoofde 
het voeren van een gerechtelijk straf
proces doelmatig moet worden geacht, 
hii ingevolge deze voor het plaatselijk 
hoofd van politie bindende opvatting, 
niet gehouden is die aangifte door te 
zenden naar dat plaatselijk hoofd. maar 
ge•echtigd is, die overtreding dadelijk 
bij het kantongerecht aanhangig te ma
ken. 

Ten onrechte verklaarde de kanton
rechter zich onbevoegd. 

Op het beroep van den Ambtenaar van het 
0. M . bii het Kantongerecht •e Enschede, 
req. van cassatie tegen een mondeling vonnis 
van dat Kantongerecht van 29 September 
1943, waarbij in de zaak van genoemden 
Ambtenaar tegen J. P. van A. te Enschede, 
van beroep brandstoffenhandelaar, de Kan
tonrechter zich onbevoegd heeft verklaard. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

Deze gerequireerde is voor den Kanton
rechter te Enschede gedagvaard om terecht 
te staan wegens overtreding der verordening 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende het ver
duisteren, zijnde de Verordening no. 34/1940, 
gewijzigd bij de verordening no. 3/1941. 

Blijkens het proces-verbaal der terechtzit
ting heeft genoemde Kantonrechter in die 
zaak een mondeling vonnis gewezen van welk 
vonnis het volgende in het proces-verbaal der 
zitting staat aangeteekend: 

De Kantonrechter verklaart zich onbe
voegd uit overweging: dat aan verdachte is 
telastegelegd een overtreding der Verordening 
no. 34/1940 betreffende het verduisteren, als 
gewijzigd bij Verordening no. 3/r941; dat in
gevolge art. 9 der Verordening 99/1942 een 
dergelijke overtreding in plaats van door het 
bevoegd Nederlandsche Gerecht door het 
plaatselijk hoofd van politie wordt (dus im
peratief) berecht; dat niet blijkt dat door be
doeld hoofd overeenkomstig art. 9 (4) afstand 
van de zaak is gedaan ten behoeve van het 
O.M. 

De Ambtenaar van het 0 . M. bij het Kan
tongerecht heeft tijdig cassatie aangeteekend 
en een schriftuur ingeleverd waarin hij het 
volgende middel voorstelt: 

S . door v. of n. t. van de artt. 348 en 349 
juncto art. 398 Sv., in verband met art. g van 
de Verordening no. 99/1942 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied, betreffende strafbevelen, strafbe
schikkingen en aan kosten onderworpen waar
schuwingen, doordat de Kantonrechter het 
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telastegelegde beschouwende als een overtre
ding van de Verordening no. 34/i940 van den 
Riikscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied, betreffende het verduiste
ren, zooals deze is gewijzigd bij Verordening 
no. 3/1941, zich onbevoegd heeft verklaard 
van de zaak kennis te nemen op grond van 
het feit, dat overtreding van het bepaalde in 
de Verordening no. 34/1940 ingevolge het be
paalde in art. 9 van de Verordening no. 99/ 
1942 in plaats van door het bevoegde Neder
landsche Gerecht door het plaatselijk hoofd 
van politie wordt berecht, zulks ten onrechte, 
aangezien een uitsluiting van het bevoegde 
Nederlandsche Gerecht t.a.v. de in art. 9 lid 
1 van de Verordening no. 99/1 942 genoemde 
overtredingen niet in de Verordening is te 
lezen. 

Het middel is deugdelij k. Er bestaat geen 
reden om aan te nemen dat de Verordeninl!, 
van den Rijkscommissaris betreffende str.af
bevelen, strafbeschikkingen en aan kosten 
onderworpen waarschuwingen van 18 Sept. 
1942 (no. 99 van 1942) inbreuk heeft ge
maakt op de bevoegdheid van den Kanton
rechter om te vonnissen over alle " overtre
dingen" ook over die welke vermeld staan in 
art. 9 van genoemde Verordening. 

Zien wij de bepaling. Volgens haar worden 
onder meer alle overtredingen van de veror
dening betreffende het verduisteren (maxi
mum straf 4 weken hechtenis of geldboete 
van f 150) , van de Verordening betreffende 
de Luchtbescherming (maximumstraf 6 
maanden hechtenis of f 1000 boete) en van 
de Wegenverkeersregeling (maximum 6 we
ken off 500) in plaats van door het bevoegde 
Nederlandsche Gerecht door het plaatselijk 
hoofd van politie (hoofdcommissaris of bur
gemeester) berecht, waar het artikel terstond 
op laat volgen dat die berechting hierin be
staat dat genoemd hoofd van politie te dier 
zake een geldboete van f 150, een hechtenis
straf van 2 weken of (?) verbeurdverklaring 
van voorwerpen kan opleggen (lid 1) . 

Verder gaat de bevoegdheid van dien be
stuursman niet. Integendeel kan voor klei
nere gemeenten de Secr.-Gen. van het Dep. 
van Justitie deze toegelaten strafmaxima 
nog beperken (lid 2) . 

Verder bepaalt art. 9 in een vierde lid dat 
het politiehoofd van de zaak afstand kan 
doen ten behoeve van het 0. M. wanneer het 
van oordeel is dat hoogere straffen, dan waar
toe de bevoegdheid toegekend is, moeten wor -
den opgelegd en ook kan het de zaak aan het 
0. M. toezenden wanneer een gerechtelijk 
strafproces doelmatig geacht wordt. 

Bij meeningsverschil met het 0. M ., wie de 
vervolging ter hand zal nemen, praevaleert de 
opvatting van het 0. M. 

Ten slotte bepaalt een vijfde lid dat, wan
neer het 0. M. tot vervolging overgaat, het 
gerecht ook dan bevoegd is, wanneer naar zijn 
overtuiging de straffen, die het politiehoofd 
zou hebben kunnen opleggen, voldoende zijn. 

Het komt mij voor dat deze regeling niet 
onduidelijk is in dien zin dat de plaatselijke 
politiehoofden alle overtredingen van de ge
noemde verordeningen die van weinig belang 

zijn door middel van strafbeschikkingen kun
nen berechten en daarom ook berechten (im
peratief), volgens door het 0 . M. gegeven 
instructie en voorts dat deze regeling niets te 
maken heeft met den plicht en de bevoegd
heid van den Kantonrechter voortvloeiende 
uit de wet op de R. 0. om, wanneer het 0. M . 
bij hem een zoodanige overtreding recht 
streeks aanhangig wenscht te maken en 
maakt, deze te berechten. 

Ik concludeer tot vernietiging van het be
roepen vonnis en terugwijzing der zaak naar 
den Kantonrechter. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

reg. voorgesteld en toegelicht bij schriftuur, 
luidende : (zie conclusie); 

O. dat bij inleidende, aan den gerequireer
de op 18 Aug. 1943 uitgere!kte dagvaarding 
aan dezen is telastegelegd, dat op 23 Juli 1943 
omstreeks 23.15 uur, in de gemeente En
schede het perceel Gronauschestraat no. 305, 
waarvan hij eigenaar of daadwerkelijke be
zitter was en waarop de verduistering ten be
hoeve van de luchtbescherming moest wor
den toegepast, niet zoo verduisterd was, dat 
geen licht naar buiten drong, aangezien als
toen door een raam van dat perceel licht naar 
buiten drong ; 

0. dat in de Aanteekening van het monde
ling vonnis de uitspraak aldus is aangetee
kend: De Kantonrechter verklaart zich onbe
voegd enz. (zie conclusie); 

0. wat het middel betreft; 
dat art. 9 der in het vonnis genoemde ver

ordening 99/1942 inderdaad inhoudt in het 
eerste lid, dat overtredingen van de daar 
medegenoemde verordening no. 34/1940, hoe
danige overtreding hier te laste is gelegd, in 
plaats van door het bevoegde Nederlandsche 
gerecht door het plaatselijk hoofd van politie 
worden berecht en in het vierde lid, eerste 
zinsnede, dat het plaatselijk hoofd van politie 
van de zaak afstand kan doen ten behoeve 
van het 0. M ., wanneer het van oordeel is, 
dat: 

1 °. hoogere straffen dan de in lid 1 ge
noemde straffen behooren te worden opge
legd , dan wel 

2 °. uit anderen hoofde het voeren van een 
gerechtelijk strafproces doelmatig moet wor
den geacht; 

dat echter de tweede zinsnede ~·an het vier
de lid bepaalt, dat, indien het 0. M. een an
dere opvatting is toegedaan dan het afstand 
gedaan hebbende plaatselijk hoofd van poli
tie, het de zaak naar dat hoofd terugzendt 
ten einde deze overeenkomstig de bepalingen 
van afdeeling II der verordening 99/1942 te 
berechten, dat de opvatting van het 0. M . 
voor het plaatselijk hoofd van politie bin- · 
dend is en dat dit ook dan het geval is, wan
neer de aangifte rechtstreeks bij het 0. M . is 
gedaan; 

dat deze tweede zinsnede van lid 4 geen an
dere uitlegging toelaat, dan dat indien bij den 
Ambtenaar van het 0. M. een uangifte van 
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overtreding van de verordening no. 34/1940 
inkomt op andere wijze dan tengevolge van 
afstand ten zijnen behoeve door het plaatse
lijk hoofd van politie en de Ambtenaar is van 
oordeel dat ter wille van de strafoplegging of 
uit anderen hoofde het voeren van een ge
rechtelijk strafproces doelmatig moet worden 
geacht, hij ingevolge deze voor het plaatselijk 
hoofd van politie bindende opvatting, niet 
gehouden is die aangifte door te zenden naar 
dat plaatselijk hoofd, maar gerechtigd is, die 
overtreding dadelijk bij het kantongerecht 
aanhangig te maken; 

dat in overeenstemming hiermede het se 
lid van genoemd art. 9 bepaalt, dat als het 
0. M. tot vervolging overgaat het gerecht 
ook bevoegd is, wanneer naar zijn overtui
ging de straffen, welke het plaatselijk hoofd 
van politie mocht opleggen voldoende zijn, 
dan wel de in de leden 3 en 4 genoemde voor -
waarde:, ,1iet zijn vervuld; 

dat àerhalve de kantonrechter bevoegd was 
van de onderhavige strafzaak kennis te ne
men zoodat het middel gegrond is; 

Vernietigt het bestreden vonnis, en 
Rechtdoende ingevolge art. 105 der Wet 

R. 0.: 
Verklaart den Kantonrechter te Enschede 

bevoegd om van de onderhavige zaak kennis 
te nemen; 

Wijst de zaak terug naar het Kantonge
recht te Enschede ter berechting en afdoe
ning met inachtneming van dit arrest. 

(N. J.) 

27 Januari z944. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtena
renwet 1929 art. 24). 

Zeker besluit van een administratief• 
orgaan tot intrekking van een vroeger 
besluit is genomen, aldus beslist de rech
ter, onder den invloed van dwaling, zoo
dat het geacht moet worden den wil van 
dat orgaan niet weer te geven en der
halve van rechtswege nietig is. Tegen 
het vroeger besluit kon de ambtenaar, 
die daarbij rechtstreeks in zijn belang is 
getroffen, wel degelijk in beroep komen. 
Hij is ten onrechte in eersten aanleg 
niet-ontvankelijk verklaard. Terugwij
zing. 

Uitspraak in zake: 
J. W. du Bois, wonende te Maastricht, 

eischer in hooger beroep, in persoon ter open
bare terechtzitting verschenen, 

tegen: 
den Raad van Arbeid te Maastricht, gedaag
de in hooger beroep, vertegenwoordigd door 
het arbeider-lid van dien Raad, R. H. Kamp
huis, niet verschenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken; 
Gehoord den eischer; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Raad van Arbeid te Maastricht, 

in vergadering bijeen op 25 Mei r943, heeft 
besloten den inspecteur bij dien Raad, J. W. 

du Bois, geboren II December 1881, met in
gang van 1 Juli 1943 eervol te ontheffen van 
zijn functie van Chef van den Buitendienst, 
op grond van zijn leeftijd; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Roermond 
bij uitspraak van 6 0ctober 1943 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen -
J. W. du Bois niet-ontvankelijk heeft ver
klaard in zijn beroep tegen voormeld besluit; 

0. dat eischer van die uitspraak tijdig bij 
dezen Raad in hooger beroep is gekomen, bij 
beroepschrift op de daarbij aangevoerde gron
den concludeerende, dat het den Rade be
hage, met vernietiging van die uitspraak als
nog te beslissen, dat hij ten onrechte door den 
Raad van Arbeid te Maastricht werd onthe
ven van zijn functie als chef van den Buiten
dienst van dien Raad en hem in die functie 
te herstellen, met vernietiging van het voor
melde besluit van 25 Mei 1943 en van de 
daarmede samenhangende ter zake door den 
Raad van Arbeid genomen verdere besluiten, 
en ten slotte te verklaren voor recht, dat hij 
op 6 November 1942 door den voorzitter van 
den Raad van Arbeid te Maastricht tot Chef 
van den Buitendienst van dien Raa:i werd 
aangewezen, welke benoeming ten overvloede 
door den Raad van Arbeid zelf werd goedge
keurd; 

In rechte: 
0. dat het Ambtenarengerecht te Roer

mond bij de bestreden uitspraak J. W. du 
Bois niet-ontvankelijk heeft verklaard in zijn 
beroep tegen voormeld besluit van 26 Mei 
1943 op dezen grond, dat de R aad van Arbeid 
te Maastricht dd. 7 Juli 1943 heeft besloten, 
zijn besluit van 25 Mei 1943 tot ontheffing 
van J. W. du Bois van zijne functie als chef 
van den buitendienst in te trekken en dat -
daargelaten, of de motiveering van het be
sluit van 7 Juli 1943 juist is en wat de strek
king daarvan moge zijn - daarbij in ieder 
geval het bestreden besluit werd ingetrokken, 
zoodat dit thans niet meer bestaat; 

0. te dier zake, dat blijkens het zich onder 
de gedingstukken bevindende uittreksel uit 
de notulen der vergadering van den Raad 
van Arbeid te Maastricht van 7 Juli 1943 die 
Raad in die vergadering heeft besloten con
form een voorstel van het arbeiderlid, R. H. 
Kamphuis, waaromtrent de notulen het na
volgende vermelden: 

"De Raad van Arbeid besluit, zijn besluit 
van 25 Mei 1943 tot ontheffing van den heer 
du Bois van zijn functie als chef van den bui
tendienst in te trekken, op grond van het feit, 
dat dit besluit genomen werd naar aanleiding 
van de onjuiste inlichting van den Voorzitter, 
als zoude de heer du Bois door den ouden 
Raad in de vergadering van 6 November 1942 
zijn benoemd als chef van den Buitendienst. 
Uit een nader ingesteld onderzoek blijkt, dat 
in de bewuste vergadering aileen werd goed
gekeurd de aanwijzing van den heer du Bois 
als plaatsvervanger van den heer Cannegieter 
en er derhalve nimmer een benoeming van 
den heer du Bois als chef van den buiten
dienst heeft plaats gevonden, zooals door den 
Voorzitter ten onrechte is beweerd. De heer 
du Bois blijft derhalve optreden als plaats-
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vervanger van den Chef Buitendienst (den 
heer van Term)."; 

0. dat uit hetgeen in de vorige rechtsover
weging is aangehaald uit de notulen van den 
Raad van Arbeid te Maastricht van 7 Juli 
1943 blijkt, dat die Raad zijn besluit van 
7 Juli 1943, tot intrekking van het besluit 
van 25 Mei 1943, heeft genomen, wijl hij tot 
de meening was gebracht, dat het besluit van 
25 Mei 1943 werd genomen naar aanleiding 
van de onjuiste inlichting van den Voorzitter 
van dien Raad, als zoude J. W . du Bois in de 
vergadering van den Raad van 6 November 
x942 zijn benoemd als chef van den buiten
dienst; 

0. dat, blijkens den inhoud der gedingstuk
ken, de redactie van de notulen en van de be
sluiten van den Raad van Arbeid te Maas
tricht met betrekking tot menig punt aanlei
ding geeft tot gegronde aanmerking en zoo 
ook ernstige critiek kan worden geoefend op 
den passus, voorkomende in de notulen der 
vergadering van dien Raad van 6 November 
,942, luidende: ,,Als plaatsvervanger voor 
den heer Cannegieter wordt gor ,dgekeurd de 
aanwijzing van J. W. du Bois", doch dat, ge
let op het feit, dat J. W. du Bois reeds sedert 
vele jaren, ingevolge aanwijzing van den 
Voorzitter van den Raad van Arbeid te 
Maastricht, plaatsvervangend-chef van den 
buitendienst was en gelet op het andere feit, 
dat de chef van dien dienst met ingang van 
I Maart ,943, wegens het bereiken van den 
pensioengerechtigden leeftijd, dien dienst zou 
verlaten, alsmede gelet op het derde feit, dat 
de Voorzitter van den Raad van Arbeid te 
Maastricht J. W . du Bois als opvolger van 
dien chef wenschte, de aangehaalde passus 
uit de notulen van 6 November x942 niet 
anders kan beteekenen dan dat de aanwijzing 
of benoeming van J . W. du Bois tot chef van 
den buitendienst van den Raad van Arbeid 
te M aastricht door dien Raad is geschied, of 
goedgekeurd of voor kennisgeving aangeno
men en in ieder geval sinds 6 November ,942 
vaststond, dat J. W. du Bois met ingang van 
1 Maart x943 chef van den buitendienst zou 
zijn; 

0. dat hieruit volgt, dat er geen sprake van 
is, dat de Voorzitter van den Raad van Ar
beid te Maastricht dien Raad ter zake on
juist zou hebben ingelicht, doch integendeel 
die R aad in zijn nieuwe samenstelling, door 
een zijner leden onjuist voorgelicht, het voor
melde besluit van 7 Juli 1943 onder den in
vloed van dwaling heeft genomen, zoodat het 
geacht moet worden den wil van dien Raad 
niet weer te geven en derhalve van rechts
wege nietig is; wordende hierbij uitdrukke
lijk ter zijde gelaten een beantwoording van 
de vraag, of de Raad van Arbeid ter zake van 
de benoeming o{ aanwijzing tot chef van den 
buitendienst of ter zake van de intrekking 
van zoodanige benoeming of aanwijzing 
eenige bevoegdheid bezit; 

0. dat, doordat het besluit van 7 Juli 1943 
nietig is, het besluit van 26 Mei 1943 onaan
getast is; 

0. dat derhalve het Ambtenarengerecht te 
Roermond bij de bestreden uitspraak ten on-

rechte J. W . du Bois op den hierboven be
sproken grond niet-ontvankelijk heeft ver
klaard in zijn beroep; 

0. dat niet is gebleken van het bestaan van 
eenigen anderen grond, welke tot niet-ont
vankelijk verklaring zou kunnen leiden, zoo
dat met vernietiging van de uitspraak, waar
van beroep, J. W. du Bois alsnog ontvanke
lijk moet worden verklaard in zijn beroep 
tegen het besluit van den Raad van Arbeid te 
Maastricht van 25 Mei 1943 en de zaak inge
volge het bepaalde bij artikel no der Amb
tenarenwet 1929 moet worden teruggewezen 
naar het Ambtenarengerecht te Roermond 
om te worden hervat in den stand, waarin zij 
zich bevond; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart eischer alsnog ontvankelijk in 

zijn beroep tegen het besluit van den Raad 
van Arbeid te Maastricht van 25 Mei ,943 ; 

Wijst de zaak terug naar het Ambtenaren
gerecht te Roermond om te worden hervat in 
den stand, waarin zij zich bevond. 

(A.B.) 

9 Februari 1943. UITSPRAAK van het 
Ambtenarengerecht Arnhem. (Ambtena
renwet 1929 art. 58, re lid). 

Het bestreden besluit, waarbij een 
ambtenaar der gemeente A. wordt terug
gesteld in een andere (lagere) functie, 
draagt geen duidelijk karakter. Het ge
recht ziet er geen strafbesluit in, maar 
een besluit tot ontslag wegens onge
schiktheid, benevens een tot aanstelling 
in de andere functie. Het eerstgenoem
de besluit moet worden vernietigd (men 
leze : nietig verkiaard), daar het ontslag, 
in strijd met het toepasselijke algemeen 
verbindende voorschrift, niet eervol is 
verleend. Aan het tweede besluit ont
zinkt daardoor de bestaansgrond. 

Uitspraak in zake : 
H., wonende te Arnhem, als klager, in per

soon ter terechtzitting verschenen, met bij
stand als raadsman van Hendrikus Antonius 
Wissink, controleur bij het Gemeenteslacht
huis te Arnhem, wonende aldaar, 

tegen: 
den Burgemeester der gemeente Arnhem, als 
verweerder, t e r terechtzitting verschenen bij 
zijn gemachtigde Johan Willem Jacob toe 
Water, hoofdambtenaar ter secretarie, wo
nende te Arnhem, met bijstand van Simon 
Tenge, verificateur der gemeentefinanciën, 
wonende te Arnhem. 

Het Ambtenarengerecht, 
Gezien de stukken; 
Gelet op de bepalingen der Ambtenaren

wet 1929 en op die van het Algemeen Amb
tenaren-Reglement der Gemeente Arnhem 
(No. 1435); 

Wat de feiten betreft: 
0. dat de Burgemeester der Gemeente 

Arnhem; 
·Gelet op artikel 3 van de Achtste Verorde

K 2663 
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ning van den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied, betreffende bij
zondere maatregelen op administratiefrech
telijk gebied, waarnemende de taak van Bur
gemeester en Wethouders; 

Gelezen de rapporten van den Verificateur 
der Gemeentefinanciën, d.d. 31 Maart 1942, 
no. 480, en d.d . 20 April 1942 , no. 608, en van 
den directeur der Gemeentewerken, d.d. 9 
October 1942, no. 797/5 ; 

0. dat blijkens aangehaalde rapporten de 
magazijnmeester bij den dienst der Gemeen
tewerken, H. schuldig is bevonden aan ern
stig verzuim bij de verantwoording van inge
kochte voorraden turf; 

dat hij deswege ongeschikt moet worden 
geacht voor het vervullen van de functie van 
magazijnmeester, 

bij besluit, d.d . 30 October 1942 , No. 62 /26 
P, heeft besloten: 

met ingang van 1 November 1942: 
1. den magazijnmeester bij den dienst der 

Gemeentewerken , H ., geboren (en z. ), terug 
te stellen in den rang van concierge bij den 
dienst der Gemeentewerken en zijn bezoldi
ging deswege vast te stellen op f 31.38 per 
week en zijn pensioensgrondslag op f 1632; 

0 . dat klager H . tegen deze beslissing be
roep heeft ingesteld bij klaagschrift, hetwelk 
op 7 November 1942, dus tijdig, tergriffievan 
het Ambtenarengerecht is ontvangen, waar
bij hij vordert: ,,behelzende: schuldig bevon
den aan ernstig verzuim bij de verantwoor
ding van ingekochte voorraden turf, te doen 
vernietigen en hem met ingang van 1 No
vember 1942 in zij n functie als magazijn
meester bij den dienst der Gemeentewerken 
te doen herplaatsen en tevens de betrekking 
van concierge bij den dienst der Gemeente
werken te doen vervallen op genoemden da
tum" ; 

0. dat klager ontkent, zich schuldig te heb
ben gemaakt aan ernstig verzuim bij de ver
antwoording van ingekochte voorraden turf 
e n beschrijft, dat hij bij den bestaanden gang 
van zaken zeer geringe bemoeienis met de 
turf had en weinig controle daarop uitoefen
de; 

0. dat verweerder, na bekomen verlenging 
van den in artikel 74 der Ambtenarenwet 
1929 gestelden termijn, bij contra-memorie, 
d.d. 12 December 1942, heeft aangevoerd: 

"Artikel 107, eerste lid, van het Algemeen 
Ambtenarenreglement der gemeente Arnhem, 
waarop het besluit is gegrond, luidt als volgt: 

,,,,Anders dan op eigen verzoek, bij wijze 
van straf of ingevolge de artikelen 101, 102, 
103, 104, 105, 106 en 108 van dit reglement, 
k a n d e a mbten a ar s lechts w o rde n ontslagen 
op grond van : 

a. enz. 
b. enz. 
c. enz. 
d. enz. 
e. enz. 
f. enz. 
g. onbekwaam heid of ongeschiktheid voor 

het door hem bekleede ambt anders dan op 
grond van ziels- of lichaamsgebreken". 

Blijkens het rapport van den Verificateur 
L. 1944 

der Gemeentefinanciën, hetwelk ik hierbij ter 
inzage overleg, zijn gedurende een aantal 
jaren groote aantallen turven méér als ont
vangen ingeboekt dan in werkelijkheid in 
magazijn binnen gekomen. Het is de taak van 
den magazijnmeester de inkomende en uit
gaande magazijngoederen te controleeren en 
te administreeren. Aangezien opzettelijke 
v ervalsching van de gegevens niet aanwijs
baar is , moet verregaande slordigheid of 
plichtverzaking worden aangenomen als ver
klaring van hetgeen is kunnen gebeuren. Hier
mede is naar mijn oordeel komen vast t e 
staan, dat H. ongeschikt is om zijn functie als 
magazijnmeester langer te vervullen. 

Ontslag zonder meer achtte ik echter ten 
aanzien van iemand, die een reeks van jaren 
in gemeentedienst is, wel een zeer harden 
maatregel; wanneer opzet aangetoond zou 
kunnen worden, zou ontslag bij wijze van 
straf onvermij delijk zijn geweest. 

Ik heb derhalve besloten H. een andere 
betrekking aan te bieden en hem aan te stel
len als concierge van een school onder gelijk
tijdige ontheffing van de functie van maga
zijnmeester. 

De beroepsgronden van klager zijn mij uit 
zijn klaagschrift niet duidelijk geworden; met 
name is niet duidelijk, of hij de wettigheid 
van mijn besluit, d.d. 30 October 1942, no. 
62 /26 P., bestrijdt dan wel een beroep bedoelt 
te doen op "détournement de pouvoir". Naar 
het mij voorkomt, kan alleen een beroep op 
" détournement de pouvoir" in casu klager 
ontvan_kelijk doen zijn. 

Aangezien wellicht ter terechtzitting kla
gers bedoeling duidelijker zal worden, meen 
ik het voeren van verweer tegen hetgeen in 
het klaagschrift wordt aangevoerd tot dat 
tijdstip te moeten uitstellen'' ; 

0 . dat ter terechtzitting, enz. 
en in rechte: 
0 . dat klager is ambtenaar in den zin der 

Ambtenarenwet 1929 en van het Algemeen 
Ambtenaren-Reglement der Gemeente Arn
hem; 

0. da t hij door het aangevallen besluit 
rechtstreeks in zijn belang is getroffen; 

0 . dat dit besluit niet behoort tot die, 
waarover de Centrale Raad van Beroep te 
Utrecht krachtens artikel 3, lid 2, der ge
noemde wet in eersten en eenigen aanleg oor_ 
deelt; 

0. dat klager zijn standplaats en woon
plaats heeft te Arnhem, dus binnen het 
rechtsgebied van dit Gerecht; 

0. dat het volgens artikel 57 der wet ver
schuldigde griffierecht is betaald en de ver
e ischte t e rmijne n e n formaliteiten zijn in acht 
genomen; 

0 . dat in artikel 58 der wet drie omstandig
heden worden genoemd, ter zake waarvan een 
beroep kan worden ingesteld, te weten: a . 
strijd, feitelijk of rechtens, met verbindende 
voorschriften, b. ongepast geb ruik van be
voegdheid en c. oplegging van een straf on
evenredig aan de overtreding; 

0 . dat al is zuiks niet door klager met zoo
vele woorde n aangegeven, het in ieder geval 
blij kbaar zijn bedoeling is, voor zoover het 

2 
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bestreden besluit een strafoplegging behelst, 
op genoemde onevenredigheid te pleiten en 
voorts te stellen, dat er feitelijk gehandeld is 
in strijd met de bestaande voorschriften, 
doordien de feitelijke omstandigheden ont
breken, welke het ten aanzien van klager ge
nomen besluit zouden moeten dragen; 

b. dat overigens, dit besluit eenmaal aan 
zijn oordeel onderworpen zijnde, het Ambte
narengerecht ook ambtshalve omtrent de aan
wezigheid der in artikel 58 omschreven gron
den vermag te oordeelen; 

0. dat voor dit oordeel allereerst noodig is, 
het karakter en de strekking van het aange
vallen besluit vast te stellen; 

0 . te dien aanzien, dat de uitdrukking "te
rug te stellen in den rang van concierge bij 
den dienst der Gemeentewerken en. zijn be
zoldiging vast te stellen enz." overeenstemt 
met de bewoordingen van art. 87, lid I, sub i, 
van voormeld Algemeen Ambtenaren-Regle
ment, waar als · disciplinaire straf wordt ge
noemd "terugzetting in een ambt van !ageren 
rang, al of niet voor een bepaalden tijd en 
met of zonder vermindering van bezoldi
ging", hetgeen tot de gevolgtrekking zou voe
ren, ·dat men hier te doen heeft met een be
sluit tot disciplinaire strafoplegging; dat 
deze gevolgtrekking wordt ondersteund door 
de eerste overweging van het besluit: ,,dat 
.. . H . schuldig is bevonden aan ernstig ver
zuim bij de verantwoording van ingekochte 
voorraden turf"; 

0 . dat hier echter tegenover staat : voor
eerst de tweede overweging van het besluit: 
"dat hij deswege ongeschikt moet worden 
geacht voor het vervullen van de functie van 
magazijnmeester' ' - hoewel die overweging 
ook wel zou kunnen worden opgevat als een 
motiveering van de keuze der strafsoort; -
in de tweede plaats de uitdrukkelijke verkla
ring door verweerders gemachtigde ter te
rechtzitting gedaan, dat het bestreden be
sluit geen disciplinaire strafoplegging be
treft, maar strekt tot ontslag wegens onge
schiktheid als magazijnmeester en gelijktij
dige aanstelling als concierge en in de derde 
plaats de omstandigheid, dat verweerder 
ovëreenkomstig d eze opvatting heeft gehan
deld, door niet toe te passen het voorschrift 
van art. 88 van het Algemeen Ambtenaren
Reglement, volgens hetwelk een straf niet 
wordt opgelegd dan na gelegenheid tot ver
antwoording als in dat artikel aangegeven , e n 
door welke niet-toepassing het bestreden be
sluit, als strafbesluit nietig zou zijn, daar aan 
klager een hem toegekend recht zou zijn ont
houden; (zie uitspraken van den Centralen 
Ráad van Beroep, tl.dis 9 Mei 1940, Admini
stratieve en Rechterlijke Beslissingen 1940, 
blz. 843 en 29 0ct. 1942, Administratieve en 
Rechterlijke Beslissingen, blz. 848); 

0. dat waar ook klager zich tegen het in 
dit opzicht door verweerder ingenomen 
standpunt blijkbaar niet heeft verzet, het 
Ambtenarengerecht in de bestreden beslis
sing, voor zoover die strekt tot beëindiging 
van klagers functie als magazijnmeester, wil 
zien een ontslag op grond van onbekwaam
heid of ongeschiktheid voor het genoemde 

ambt anders dan op grond van lichaams- of 
zielsgebreken; 

0. dat hieruit echter volgt, dat de beslis
sing in zooverre nietig is, immers het ontslag 
niet daarin ee1vol wordt gegeven, waardoor 
zij rechtens strijdt met art. 107, lid 2, van 
meergenoemd Algemeen Ambtenaren-Regle
ment, behelzende, dat ontslag op grond van 
het eerste lid van dat artikel (behalve in het 
thans niet aan de orde zijnde geval aldaar 
onder e genoemd) steeds eervol wordt ver
leend; 

0. dat door deze nietigheid ook de be
staansgrond komt te ontzinken voor het met 
het ontslagbesluit dooreengevlochten b esluit 
tot terugstelling (bij het aangenomen karak
ter van het eerste ware juister "aanstelling") 
van klager in den rang van concierge bij den 
dienst der Gemeentewerken met bepaling 
van bezoldiging en pensioensgrondslag, zoo
dat punt 1 van het aangevallen besluit, zoo
als dit luidt, in zijn geheel niet gehandhaafd 
kan blijven; 

0. dat dit tevens medebrengt, dat over 
klagers vordering, hem met ingang van 1 

November 1942 in zijn functie als magazijn
meester bij den dienst der Gemeentewerken 
te doen herplaatsen en tevens de betrekking 
van concierge bij den dienst der Gemeente
werken te doen vervallen op genoemden da
tum, niet nader behoeft te worden beslist; 

Rechtdoende in naam van het recht! 
Verklaart het beroep gegrond; 
Vernietigt het Besluit van den Burgemees

ter der Gemeente Arnhem, d.d. 30 0ctober 
1942, No. 62 /26 P., voor wat betreft punt 1 

van dat Besluit. 
(Tegen deze uitspraak is geen hooger be

roep ingesteld. Men zie ook de volgende uit
spraak, Red.). 

(A. B.) 

27 Januari 1944. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtena
renwet 1929 artt. 24 en 58, re lid; Alg. 
Rijksambtenarenreglement art. 98). 

Vervolg van de laatstgemelde zaak. 
Thans heeft de burgemeester den be
trokken ambtenaar eervol ontslagen we
gens ongeschiktheid en hem benoemd in 

een andere functie. Het eerste besluit kan 
niet als een strafbesluit worden aange
m erkt. Het standpunt, dat dit besluit in 
strijd zou zijn met den "grondregel": 
,,non bis in idem", is onjuist. Geen al
gemeen verbindend voorschrift noch 
eenig algemeen rechtsbeginsel verzet 
zich ertegen, dat een administratief or
gaan, nadat een door hetzelve genomen 
besluit wegens een daaraan klevend ge
brek is vernietigd of nietig verklaard, 
een ander besluit neemt hetwelk niet 
met dat gebrek is behept, doch overi
gens hetzelfde beoogt als het eerste be
sluit. Een administratief orgaan is niet 
beperkt in zijn bevoegdheid te kiezen 
tusschen straf en ontslag wegens onge
schiktheid, indien voor beide maatrege
len termen zijn. 
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Uitvoerige overwegingen in de beves
tigde uitspraak omtrent de feiten, waar
uit de ongeschiktheid van den betrok
kene voor zijn ambt wordt afgeleid. Het 
ontbreken eener instructie doet daaraan 
niet af. 

Het beroep tegen het benoemingsbe
sluit is niet-ontvankelijk: het treft d en 
ontslagen ambtenaar niet rechtstreeks in 
zijn belang. 

Uitspraak in zake: 
H., wonende te Arnhem, eischer in hooger 

beroep, in persoon ter openbare terechtzit
ting verschenen, bijgestaan door zijn raads
man Jhr. Mr. L . E. E. A. M. van Bönning
hausen tot Herinckhave, advocaat te Arn
hem, 

tegen : 
den Burgemeester van Arnhem, gedaagde in 
hooger beroep, voor wien ter openbare te
rechtzitting als gemachtigde is opgetreden 
Mr. H . F. Gieseke, referendaris ter secretarie 
dier gemeente, aldaar wonende. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de gedingstukken en gehoord de bo

vengenoemde verschenen personen, alsmede 
als getuige, namens gedaagde medegebracht, 
S. Tonge, verificateur der gemeentefinanciën 
te Arnhem; 

Wat aangaat de feiten van het twi'stgeding : 
0 . dat de burgemeester van Arnhem op 19 

Februari 1943 de navolgende besluiten heeft 
genomen: 

,,De Burgemeester; 
Gelet op art. 3 van de Achtste Verordening 

van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, betreffende bijzondere 
maatregelen op administratiefrechtelijk ge
bied, waarnemende de taak van Burgemees
ter en Wethouders; 

0. dat bij uitspraak van het Ambtenaren
gerecht te Arnhem d .d. 9 Februari 1943 zijn 
besluit van 30 October 1942, No. 62 /26 P . ; 
voorzoover daarbij met ingang van r Nov. 
1942 H . van magazijnmeester tot den rang 
van concierge bij den dienst der Gemeente
werken is teruggesteld (punt r van het be
sluit), is vernietigd; 

0. dat H . voornoemd blijkens rapporten 
van den Verificateur der Gemeentefinanciën 
d .d. 31 Maart 1942, No. 480, en d.d. 20 April 
1942, No. 608, en van den directeur der Ge
meentewerken d .d. 9 October 1942, No. 797/5, 
schuldig is bevonden aan ernstig verzuim bij 
de verantwoording van ingekochte voorraden 
turf; 

O. dat hij op dien grond ongeschikt moet 
worden geacht voor het vervullen van d e 
functie van magazijnmeester en hem dien
tengevolge als zoodanig eervol ontslag be
hoort te worden verleend ; 

0. dat het echter geen bezwaar ontmoet 
hem in een andere functie te benoemen; 

Heeft besloten: 
met ingang van r April 1943: 
re. aan H. wegens ongeschiktheid voor het 

door hem bekleede ambt, anders dan op grond 
van ziels- of lichaamsgebreken, eervol ontslag 

te verleenen als magazijnmeester bij den 
dienst der Gemeentewerken; 

2e. a. genoemden H. te benoemen tot con
cierge bij den dienst der Gemeentewerken op 
een bezoldiging van f 31.38 per week; 

b. zijn pensioensgrondslag als zoodanig 
vast te stellen op f 1632"; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Arnhem 
bij uitspraak van 17 September 1943 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen - het 
door H. bij dit Gerecht tegen opgemelde be
sluiten ingestelde beroep ongegrond heeft 
verklaard; 

0. dat H . tegen deze uitspraak tij dig in 
hooger beroep is gekomen en bij beroepschrift 
op de daarbij aangevoerde gronden den Raad 
heeft verzocht die uitspraak te vernietigen 
en "het besluit" van 19 Februari 1943 te ver
nietigen en buiten effect te stellen; 

0. dat de burgemeester van Arnhem bij 
contra-memorie heeft verzocht het hooger 
beroep als ongegrond te verwerpen; 

In rechte: 
0 . dat hetgeen de burgemeester van Arn

hem blijkens het bovenstaande op 19 Febr. 
1943 heeft besloten twee besluiten omvat; 
n .l. een ontslagbesluit en een benoemingsbe
sluit met vaststelling van een pensioens
grondslag, en eischer kennelijk heeft bedoeld 
zijn beroep en hooger beroep te richten tegen 
beide besluiten; 

0. ten aanzien van het ontslagbesluit, dat 
de Raad met het Ambtenarengerecht van 
oordeel is, dat dit besluit blijkens zijn duide
lijke bewoordingen niet is een besluit 
tot strafoplegging, zoodat al hetgeen door 
en namens eischer is aangevoerd ten be
tooge, dat het besluit wel als een strafbe
sluit moet worden aangemerkt en dat een 
straf t en onrechte is opgelegd, moet worden 
voorbijgegaan; 

0. dat het onderhavige ontslagbesluit, in
gevolge art. 58, lid r, der Ambtenarenwet 
1929, slechts kan worden aangevochten we
gens strijd met de toepasselijke algemeen 
verbindende voorschriften dan wel ter zake 
dat bij het nemen van dat besluit de burge
meester van Arnhem van zijn bevoegdheid 
kennelijk een ander gebruik zou hebben ge
maakt dan tot de doeleinden, waarvoor de
zelve is gegeven; 

0. dat in de aangevallen uitspraak in den 
breede is uiteengezet, dat t en deze geen 
sprake is van strijd met eenig toepasselijk 
algemeen verbindend voorschrift noch van 
misbruik van bevoegdheid als bovenbedoeld; 

0. dat de Raad zich met die uiteenzetting 
geheel vereenigt * en het vanwege eischer tot 
ondersteuning van zijn standpunt aangevoer
de daarom geen nadere bespreking behoeft, 
behoudens het ter terechtzitting namens 
eischer nog naar voren gebrachte argument, 
dat het besluit in strijd zou zijn met den 
,,grondregel'': ,,non bis in idem"; 

0. dat eischer hiermede beoogt te stellen, 
dat het onderhavige besluit niet had mogen 
zijn genomen, omdat gedaagde op 30 October 
1942 een besluit genomen had, waarbij hij 

* Zie noot onder deze uitspraak. 
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eischer, wegens ongeschiktheid voor het ver
vullen van de functie van magazijnmeester, 
met ingang van 1 November 1942 terug had 
gesteld in den rang van concierge, en dit be
sluit bij uitspraak van het Ambtenarenge
recht te Arnhem van 9 Februari 1943 is ver
nietigd, omdat het daarin naar het oordeel 
van dat Gerecht vervatte ontslag niet "eer
vol" was gegeven; in welke uitspraak gedaag
de heeft berust; 

0. dat het ten deze bestreden besluit van 
19 Februari 1943 echter niet denzelfden in
houd heeft als dat besluit van 30 0ctober 
1942, en geen algemeen verbindend voor
schrift noch eenig algemeen rechtsbeginsel 
zich ertegen verzet, dat een administratief 
orgaan, nadat een door hetzelve · genomen 
besluit wegens een daaraan klevend gebrek 
is vernietigd of nietig verklaard, een ander 
besluit neemt, hetwelk niet met dat gebrek 
is behept, doch overigens hetzelfde beoogt 
als het eerste besluit; 

0. dat mitsdien ook eischers laatstvermeld 
argument moet worden verworpen; 

0. ten aanzien van het besluit tot benoe
ming van eischer tot concierge bij den dienst 
der gemeentewerken met vaststelling van een 
pensioensgrondslag, dat de Raad met het 
Ambtenarengerecht van oordeel is, dat, nu 
·het ontslag eenmaal is gegeven, niet kan wor
den gezegd, dat eischer door dit besluit recht
streeks in zijn belang is getroffen; 

0. dat hieruit volgt, dat hij, gelet op art. 
24, lid 1, der Ambtenarenwet 1929, niet be
voegd was tegen dat besluit in beroep te ko
men; weshalve het daartegen niettemin inge
stelde beroep niet-ontvankelijk was en bij 
de aangevallen uitspraak ten onrechte onge
grond is verklaard ; 

0 . dat uit al het bovenoverwogene voort
vloeit, dat de Raad moet beslissen zooals 
hieronder is aangegeven; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep, 

voorzoover daarbij het beroep, door H. ingt>
steld tegen het hierboven omschreven ont
slagbesluit, ongegrond is verklaard; 

Vernietigt die uitspraak voor het overige; 
Verklaart H . alsnog niet-ontvankelijk in 

zijn beroep, gericht tegen het hierboven ver
melde benoemingsbesluit met vaststelling 
van een pensioensgrondslag. 

* Het Ambtenarengerecht had in rechte 
o.m. het volgende overwogen: 

0. dat iets anders is de vraag, of verweer
der bij het nemen van dit besluit van zijn be
voegdheid kennelijk een ander gebruik heeft 
gemaakt, - (met name om te straffen) -
dan tot de doeleinden, waarvoor die bevoegd
heid is gegeven, zoodat in casu de sub b ge
noemde grond voor beroep zou aanwezig zijn; 

0. dat klager deze vraag bevestigend wil 
beantwoorden, voornamelijk op twee gron
den, te weten: 1 °. dat een ontslag, dadelijk 
gevolgd door een benoeming in een andere, 
minder bezoldigde, functie met het oog op 
het in dit opzicht volgens hem als imperatief 
te qualificeeren voorschrift van art. 87, lid 1, 

letter i, van het Algemeen Ambtenarenregie-

ment der gemeente Arnhem zou vormen een 
straf en 2 °. dat, in tegenstelling met hetgeen 
is aangenomen in de uitspraak van dit Ge
recht, d.d. 9 Februari 1943 (hierboven ge
publiceerd, Red.), in het beroep van H. tegen 
het op 30 0ctober 1942 ten zijnen aanzien 
genomen besluit, dat laatste wel het karakter 
van strafoplegging zo:.i dragen; 

0. dat het eerste argument onjuist is, daar 
uit het feit, dat "terugzetting" onder de 
straffen is opgenoemd in het aangehaalde 
reglementsartikel , even weinig voortvloeit, 
dat benoeming na ontslag uit een ambt in 
een lager bezoldigd ambt slechts als straf zou 
kunnen plaats vinden, als dat een "verplaat
sing" of een "ongevraagd eervol ontslag" we
gens de vermelding daarvan onder letter g, 
respectievelijk letter k, van dezelfde bepaling 
noodwendig het karakter van straf zou dra
gen; 

0. dat, wat het andere argument aangaat, 
dit G erecht zonder meer zou kunnen ver
wijzen naar zijn aangehaalde uitspraak, maar 
dat, ook al zou men in het daarbij vernie
tigde besluit van den Burgemeester van Arn
hem een strafoplegging willen zien, zulks 
geenszins zou meebrengen, dat het onder
havige besluit niet van anderen aard zou 
kunnen zijn; dat toch, indien zekere voorval
len zoowel aanleiding kunnen geven tot een 
disciplinarie correctie van een ambtenaar als 
tot zijn ongeschiktverklaring voor zijn be
trekking, geen enkele wettelijke bepaling het 
bevoegde administratieve orgaan beperkt in 
zijn bevoegdheid om een keuze tusschen het 
een of het ander te doen, of zelfs om een straf 
en den maatregel van ontslag wegens onge
schiktheid op elkaar te doen volgen, dan wel 
na een aanvankelijk voornemen om deneenen 
weg in te slaan van meening te veranderen 
en den anderen te volgen ; 

0. dat dit Gerecht ook overigens geen an
dere bedoeling in of achter het aangevallen 
besluit vermag te zien, dan die, welke daarin 
tot uiting komt en waarvan de vermelding in 
de contra-memorie en ter terechtzitting is 
herhaald, n.l. om aan H. niet langer de ver
antwoordelijke post van magazijnmeester te 
blijven toevertrouwen; 

0. dat thans nog alleen is te onderzoeken, 
of er feitelijk of rechtens strijd is tusschen 
het beroepen besluit en eenig in casu toepas
selijk voorschrift, nader, nu een onvereenig
baarheid - rechtens - met eenige bepaling 
niet is gebleken, noch ook door klager ge
steld, of, gelijk klager het uitdrukt, de feite
lijke omstandigheden ontbreken, welke het 
besluit moeten dragen, zoodat in feite gehan
deld zou zijn in strijd met de bestaande voor
schriften; 

0. te dien aanzien, dat als zoodanige feite
lijke omstandigheden, waaruit blijkt van "on
bekwaamheid of ongeschiktheid voor het 
door klager bekleede ambt anders dan op 
grond van ziels- of lichaamsgebreken" in d e 
stukken en bij de mondelinge behandeling 
onder meer zijn naar voren gekomen de na
volgende : 1 °. dat klager, die als magazijn
meester van Gemeentewerken ook de zorg 
had voor de turfloods en de turf, o.a. in dit 
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opzicht, dat hij van die loods den sleutel be
waarde, bepaalde arbeiders en opzichters 
wa11rschuwde, wanneer een schip turf aan
kwam, om die te tellen, de staten, waarop de 
uitgeloste turf werd aangeteekend, voor " ac
coord" teekende en in zijn boekhouding ver
werkte, geen, of althans geen behoorlijke 
zorg heeft genomen ten opzichte van de tel
ling van de turven, van de controle op die 
telling en van de juistheid der onderteekende 
staten, waardoor het is kunnen voorkomen, 
dat in den loop van eenige jaren herhaaldelijk 
belangrijke hoeveelheden turf, welke hij als 
geleverd boekte, in werkelijkheid niet gele
verd waren; 2 °. dat, hoewel hij als bewaarder 
van den sleutel der turfloods herhaaldelijk 
waarnam, dat deze zich niet op zijn plaats 
bevond, meermalen door de politie werd ge
waarschuw.d, dat deze loods niet gesloten was 
en wist, dat daar vele personen kwamen en 
konden komen, nooit maatregelen heeft ge
nomen of voorgesteld om in verband met een 
en ander tegen ontvreemding te waken; 3 °. 
dat hij, hoewel hij omtrent aanvragen van 
personen tot medegebruik van de loods werd 
geraadpleegd, ook te dien aanzien geen rege
len voor controle en orde heeft gemaakt en 
toegepast; 4 °. dat hij herhaaldelijk, wanneer 
zeer groote verschillen tusschen zijn boekhou
ding en de werkelijk aanwezige turfvoorraden 
bleken, in plaats van zijn superieuren daar
van in kennis te stellen of zelf onderzoekin
gen in te stellen, er vele malen aan heeft me
degewerkt om deze verschillen, die te groot 
waren om ze op normale wijze te verklaren, 
en op te lossen, weg te werken door ontoe
laatbare onwaarachtige methoden, met name 
door het uitschrijven en doorgeven van zoo
genaamde "bonnen zonder vervoer", waar
door tegenover de administratie de schijn kon 
worden gewekt, dat de niet aanwezige turf 
was verbruikt; 

0. dat het Ambtenarengerecht het bestaan 
van deze omstandigheden aannemelijk acht 
gemaakt en uit die feiten in onderling ver
band het gevolg trekt, dat klager, indien hij 
al niet bewust fraude op zijn terrein heeft ge
duld, het begrip, de accuratesse, het verant
woordelijkheidsgevoel of het initiatief of 
meerdere van deze dingen miste, die van een 
geschikten magazijnmeester mogen worden 
verlangd; 

0. dat hij toch, nadat hij had ervaren, en 
die ervaring zich herhaalde, dat de aanwezige 
turfvoorraden groote tekorten vertoonden bij 
vergelijking met de boeking, welke hij aan de 
hand van de telkaarten van de aangevoerde 
turf had verricht, zoodat belangrijke afboe
kingen noodig waren om het een met het an
der in overeenstemming te brengen, had moe
ten inzien, dat hier iets haperde, indien hij 
een geschikt magazijnmeester geweest ware, 
zijn superieuren en anderen, die met aanvoer, 
bewaring en afvoer van de turf te maken 
hadden, had behooren te waarschuwen, zelf 
elk onderdeel, waarmede hij eenige bemoeie
nis of waarvoor hij eenige zorg had, had moe
ten nagaan, om de oorzaken der tekorten op 
te sporen en maatregelen te nemen tegen her
haling en in ieder geval niet rustig had mogen 

voortgaan met het helpen vervaardigen en 
gebruiken van fictieve bons, waarmee zekere 
voorraden, volgens de door hem gemaakte 
verdeeling, aan verschillende scholen werden 
toegewezen, zonder dat ze geleverd waren en 
zoo "afgeschreven" werden; 

0. dat klager evenzoo, waar hij voor zich 
bemerkte, dat ruime gelegenheid tot diefstal 
van turf bestond door onvoldoende afsluiting 
van en ongecontroleerd verkeer in de turf
loods, welker sleutel hij bewaarde, indien hij 
als een getrouw magazijnmeester had gehan
deld, hierop de betrokken instanties had moe
ten attendeeren en zelf zooveel in zijn ver
mogen was opletten, en niet ermee had mo
gen volstaan met tegen den hoofdambtenaar 
Boerhave, toen die hem vroeg, of hij goed 
vond, dat nog eenige ruimte in de loods werd 
verhuurd, bezwaren te opperen; 

0. dat de omstandigheid, dat de verant
woordelijkheid der onderscheiden personen, 
die "over de turf gingen" niet duidelijk was 
afgebakend, hem niet had mogen nopen, in 
dien toestand zonder meer te berusten, veel 
minder om, toen hij, eenig toezicht willende 
uitoefenen, op tegenkanting stuitte bij den 
opzichter van der Krift, met wien hij on
eenigheid had, zich van dit toezicht verder 
geheel te onthouden; 

0. dat uit een en ander blijkt van opvat
tingen omtrent zijn taak en plicht, die te
recht tot klagers ongeschiktheid hebben doen 
besluiten; 

0. dat nu klager er op wijst, dat hij overi
gens tot tevredenheid in zijn functie is werk
zaam geweest en inderdaad de directeur van 
Gemeentewerken zich in prijzenden zin om
trent hem heeft uitgelaten, doch voor iemands 
geschiktheid voor een ambt, dit in zijn ge
heel moet worden bezien, en, gelijk één te 
zwakke schakel de ondeugdelijkheid eener 
(lees: van een) ketting beteekent, de ongun
stige resultaten en de gebrekkigheid van de 
zorg voor één onderdeel - in dit geval van 
de bewaring en verantwoording van inge
kochte voorraden turf - tot een ongunstig 
oordeel omtrent de geschiktheid voor het 
ambt in het algemeen moeten voeren; 

0. dat dit oordeel ook niet wordt beïnvloed 
door het feit, dat een turfleverancier der Ge
meente achteraf verantwoordelijk is kunnen 
worden gesteld voor een belangrijk bedrag 
wegens niet afgeleverde doch wel in rekening 
gebrachte turf en het ook niet ter zake doet, 
dat tegen andere bij de turfaangelegenheid 
betrokken personen geen maatregelen zijn 
genomen, daar het immers in dit geding niet 
gaat om de afweging van schuld en straf ter 
zake van bepaalde feiten, maar uitsluitend 
om de vraag, of verweerder met redelijken 
grond klager ongeschikt heeft geacht voor de 
functie van magazijnmeester; 

0. dat ook vergeefs door klager een beroep 
wordt gedaan op het ontbreken van een in
structie, waarin zijn taak ten opzichte van 
alles wat de turf betrof had moeten zijn vast
gelegd, daar het er juist om gaat, dat hij 
heeft getoond de geschiktheid te missen voor 
deze functie, waarvoor nu eenmaal niet een 
gedetailleerde instructie bestond, maar waar-
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voor begrip, nauwgezetheid, verantwoorde
lij_kheidsgevoel en doortastendheid vereischt 
ZlJil; 

0 . dat mitsdien ook de hierboven sub a 
genoemde beroepsgrond wordt verworpen. 

(A.B.) 

2 Februari 1944. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Registratiewet art. 27). 

Waar art. 27 Registratiewet 1917 
spreekt van "overdrach t onder bezwa
renden titel", heeft het slechts betrek
king op overdrachten van onroerend 
goed, welke krachtens obligatoire over
eenkomst geschieden. 

Met " prijs en lasten" is enkel bedoeld 
datgene wat bij die overeenkomst door 
dengene, die overdraagt, als vergoeding 
voor die overdracht van den verkrijger 
is bedongen, m.a.w. de contrapraestatie, 
en derhalve niet een bedrag, dat, zooals 
i.c., door den verkrijger aan een make
laar, op wiens aanwijzing hij het goed in 
handen heeft weten te krijgen, terzake 
is betaald. 

J . Zijlstra Hantjeszoon, te Naarden, a. voor 
z ich, en b. als voogd van den minderjarige 
J. Hantje Zijlstra, eischer tot cassatie van 
twee vonnissen, door de Arr.-Rechtbank te 
Amsterdam op 24 November 1942 en 16 
Maart H}43 tusschen hem, J. Zijlstra Hzn., 
en genoemden minderjarige, als zijnde èe in 
die vonnissen bedoelde erven van A. K. Bür
gener, als gedaagden en na te noemen ver
weerder in cassatie als eischer gewezen, adv. 
Mr. L . J . M. Nouwen, 

tegen: 
den Ontvanger der D irecte B elastingen te 
Amsterdam, wonende te Amsterdam, als ver
tegenwoordigende den Staat der Nederlan
den, verweerder in cassatie, adv. Jhr. Mr. G. 
W. van der D oes. 

De !fooge Raad, enz.; 
0. dat uit voormeld vonnis van 24 Novem

ber 1942 blijkt: 
dat A. K. Bürgener blijkens akte van 16 

September 1940 voor den notaris E . Bennink 
Bolt te Amsterdam verleden, eenige huizen 
heeft aangekocht voor den prijs van f 50480 
en over een gedeelte van deze som registra
tierecht en opcenten zijn geheven met toe
passing van de artt. 27 en 29 Registratiewet 
1917 ; 

dat, nadat A. K. Bürgenn was overleden, 
de verweerder in cassatie, hierna te noemen 
den Ontvanger, aan hare erven een dwang
schrift heeft doen beteekenen, waarin hij van 
hen betaling heeft gevorderd van f 67.50, 
welk bedrag boven het reeds geheven bedrag 
voor recht van registratie en opcenten op de 
akte verschuldigd zou zijn; 

dat de erven tegen dit dwangschrift in ver
zet zijn gekomen en hebben gevorderd. dat 
hun verzet goed en van waarde zou worden 
verklaard en het dwangschrift buiten wer
king zou worden gesteld; 

dat de Ontvanger tot staving van zijne, in 

het dwangschrift nedergelegde vordering heeft 
aangevoerd, dat, zooals hem na de registratie 
der akte was gebleken, A. K. Bürgener beven 
voormelden prijs van f 50480 nog een bedrag 
van f 2250 voor de verkrijging van het goed 
had betaald, en wel aan den makelaar, docr 
wiens tusschenkomst het goed aan haar was 
overgedragen, welk bedrag volgens den Ont
vanger als deel van de in art. 2 7 der R egistra
tiewet 1917 bedoelde prijs en lasten moest 
worden aangemerkt, terwijl hij ter toelich
ting een beroep deed op een brief van voor
noemden notaris aan den Inspecteur der Suc
cessie en Registratie van 18 Juli 1941 , luiden
de als volgt: ,,In antwoord op Uw schrijven 
d.d. 15 Juli 1941 No. 2/3841 heb ik de eer U 
te berichten: 

" Eenigen tijd geleden vervoegde zich te 
mijnen kantore een makelaar. Hij deelde mij 
mede: ,,Notaris, ik kan eenige huizen koe.pen. 
Weet U niet iemand die het benoodigde geld 
beschikbaar heeft. Wij koopen ze dan samen, 
gaan deze huizen veilen en deelen de winst". 
Ik stelde dit den heer Zijlstra voor. Hij stelde 
voor : ,,Laat mij die huizen koopen, laat de 
voorsteller maar zeggen wat ik hem moet be
talen voor zijn kans op de halve winst" . 

.,Hieromtrent werd overeenstemming be
reikt, tegen betaling van f 2250 door de ver
krijgster der huizen".; 

dat de erven hiertegenover hebben be
toogd, dat de aan den makelaar betaalde gel
den nimmer grondslag konden zijn voor een 
heffing krachtens art. 27 R egistratiewet 1917, 
terwijl zij voorts stelden, dat het aan den 
makelaar betaalde bedrag niet was f 2250, 
maar f 1770; 

dat de Rechtbank in het vonnis van 24 
November 1942 heeft overwogen: 

"dat uit de geschiedenis van het tot stand 
komen van de Registratiewet 1917 blijkt· dat 
men heeft willen belasten het officieele 
rechtsverkeer in onroerend goed, en dat 
daarom art. 27 niet belast de overeenkomst 
tot eigendomsoverdracht maar de overdracht 
zelve, mits deze geschiedt onder bezwarenden 
titel; 

"dat de voorwaarde "onder bezwarenden 
titel" een begrip dat alleen bij obligatoire 
overeenkomsten te pas komt, aannemelijk 
maakt, dat de wetgever bij art. 2 7 het oog 
heeft gehad op overdracht krachtens een obli. 
gatoire overeenkomst; 

"dat hieruit echter niet de conclusie mag 
worden getrokken, dat art. 27 onder den prijs 
en de lasten alleen verstaat de som, die als 
contra-praestatie krachtens de aan de over
dracht ten grondslag liggende overeenkomst 
wordt betaald, daar op die wijze een verband 
tusschen de heffing en die overeenkomst zou 
worden gelegd, dat de wet juist heeft afge
schaft; 

"dat naar het oordeel d er Rechtbank onder 
prijs en lasten moet worden verstaan· het be
drag, dat de kooper van een onroerend goed 
opoffert om het goed krachtens de overdracht 
te verkrijgen en heeft moeten besteden om 
het te kunnen verkrijgen, niet uitsluitend dat 
wat hij aan den verkooper heeft te betalen; 

,,dat hiermede ook de "verkoopwaarde", 
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die de grondslag van het recht wegens over
dracht is, het best wordt benaderd; 

"dat dit laatste blijkt bij toepassing op het 
onderhavige geval, daar men door de som, 
die de koopster aan den makelaar Broekhuis 
heeft moeten betalen in plaats van, zooals 
deze had voorgesteld, samen met hem de hui
zen te koopen en de bij wederverkoop ge
maakte winst met hem te deelen, op te tellen 
bij den in de akte genoemden koopprijs, den 
"prijs" vindt dien de koopster voor de huizen 
heeft moeten over hebben ;" 

waarna de Rechtbank, voorshands als be
wezen aannemende, dat f 2250 aan den ma
kelaar was betaald, aan de erven te bewijzen 
heeft 0pgelegd, dat het betaalde bedrag was 
fJ.770; 

dat de Rechtbank bij het vonnis van 16 
Maart 1943, na voormelde overwegingen van 
het tusschenvonnis te hebben overgenomen 
en voorts uit overweging, dat partijen het 
alsnog er over eens waren geworden, dat 
slechts f 1770 aan den makelaar was betaald, 
het verzet tegen voormeld dwangschrift goed 
en van waarde heeft verklaard, voor zoover 
daarin betaling is gevorderd van meer dan 
f 53.10, en in zoover het dwangschrift buiten 
werking heeft gesteld, doch het verzet o;reri
gens van onwaarde heeft verklaard en de 
proceskosten heeft gecompenseerd aldus dat 
ieder van partijen haar eigen kosten zou dra
gen; 

0 . dat als middel van cassatie is geste1.d: 
S. en/of v. t , van art. 48 Rv. en de artt. 27, 

29, 65, go Registratiewet 1917, 168 Grond
wet, 20 R. 0 ., 59 Rv. en 1902 B. W., doordat 
de R echtbank, na in het tusschenvonnis en 
het eindvonnis te hebben overwogen als hier
boven is vermeld, het verzet tegen het 
dwangschrift, behalve voor zoover daarbij 
betaling van meer dan f 53.10 is gevorderd, 
van onwaarde ,heeft verklaard, zulks ten on-
1echte, 

r. daar onder "prijs en lasten" in den zin 
van art. 27 Registratiewet 1917 te verst aan 
is de contrapraestatie welke door den ver
vreemder van den verkrijger is bedongen en 
hieronder niet begrepen kan worden een be
drag hetwelk de verkrijger aan een derde 
betaalt zonder dat zulks door den vervreem
der werd bedongen, te weten het door de 
koopster in casu aan den makelaar betaalde 
bedrag; 

2. daar - al zou de stelling van de R echt
bank dat onder "prijs en lasten" moet wor
den verstaan het bedrag dat de kooper van 
een onroerend goed opoffert om het goed 
krachtens de overdracht te verkrijgen en 
heeft moeten besteden om het te kunnen ver
krijgen (niet uitsluitend dat wat hij aan den 
verkooper heeft te betalen) juist zijn - de 
Rechtbank tot een andere beslissing had 
moeten komen, nu, zooals requiranten in hun 
dupliek hebben gesteld, de in casu door de 
koopster aan den makelaar betaalde provisie 
niet het offer vormt, dat de verkrijger brengt 
-Om eigenaar te worden door overdracht maar 
het offer voor de tusschenkomst v ::m den ma
kelaar en de belooning voor zijn wetenschap 
en het afzien van een toekomstige winst 

welke deze wetenschap hem zou kunnen op
leveren, althans de Rechtbank een onderzoek, 
had moeten instellen naar deze stelling van 
requiranten alvorens te beslissen; 

0 . omtrent het eerste onderdeel van het 
middel: 

rlat de Rechtbank terecht heeft aangeno
men, dat art. 27 Registratiewet 1917, waar 
het spreekt van "overdracht onder bezwa
renden titel", slechts op overdrachten van 
onroerend goed, welke krachtens obligatoire 
overeenkomst geschieden, betrekking heeft. 
doch hetgeen verder door de Rechtbank om
trent de strekking van het artikel is overwo
gen, niet als juist kan worden aanvaard; 

dat immers 's Rechters oordeel, dat de be
paling alleen op overdracht krachtens obliga
toire overeenkomst het oog heeft, in over
eenstemming is met het wettelijk spraakge
bruik, dat de uitdrukking "onder bezwaren
den titel" alleen bij obligatoire overeenkom
sten kent en ook door de geschiedenis der wet 
wordt bevestigd, doch dit juiste oordeel dan 
ook noodwendig tot de gevolgtrekking moet 
leiden, dat het bestaan van een verband tus
schen de overeenkomst en de heffing van het 
registratierecht ook voor de tegenwoordige 
wet bezwaarlijk kan worden ontkend; 

dat weliswaar vaststaat, dat volgens art. 27, 
lid 1, alleen de, een overdracht van onroeren
de zaken inhoudende, ter overschrijving in de 
openbare registers bestemde akten, en_ niet 
de zoogenaamde voorloopige koopcontracten, 
aan de heffing van registratierecht onder
worpen zijn, doch dit aan de juistheid van 
het bovenstaande geenszins in den weg staat; 

dat volgens den laatsten zin van art. 27, 
lid 1, de verkoopwaarde, waarover het recht 
moet worden berekend, geacht wordt gelijk 
te zijn aan het bedrag van den prijs en de 
lasten; 

dat, waar nu in den aanhef van het artikel 
alleen van akten, houdende overdracht inge
volge een obligatoire overeenkomst sprake 
is, de gevolgtrekking voor de hand ligt, dat 
met "prijs en lasten" enkel is bedoeld dat
gene wat bij die overeenkomst door dengene 
die overdraagt als vergoeding voor die over~ 
dracht van den verkrijger is bedongen, of 
met andere woorden: de contra-praestatie, en 
derhalve niet een bedrag, dat, zooals in het 
onderhavige geval, door den verkrijger aan 
een makelaar, op wiens aanwijzing hij het 
goed in handen heeft weten te krijgen, ter
zake is betaald; 

dat deze opvatting niet alleen in overeen
stemming is met het spraakgebruik en met 
hetgeen bij de totstandkoming der wet van 
Regeeringswege omtrent de beteekenis van 
"prijs en lasten" is gezegd, doch ook door 
andere, in de Registratiewet 1917 voorko
mende bepalingen wordt gestaafd; 

dat toch vooreerst volgens art. 65 der wet 
het evenredig recht op een akte, behoudens 
het in de voorgaande artikelen bepaalde, ver
schuldigd is overeenkomstig den werkelijken 
aard en inhoud der daarin vervatte rechts
handeling hetgeen voor een geval als het on
derhavige moeilijk iets anders kan beteeke
nen dan dat uit hetgeen bij de overeenkomst 
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tot overdracht door de daarbij contracteeren
de partijen is bedongen, moet worden opge
maakt, of, en zoo ja, tot welk bedrag re
gistratierecht verschuldigd is; 

dat voorts, zooals terecht bij pleidooi na
m ens eischer is aangevoerd, indien in een ge
val als het onderhavige de akte, gelijk te de
zen is geschied, van onvolledigheid beticht 
zou kunnen worden, omdat daarin of daaron
der van het door den verkrijge, aan den ma
k el4ar betaalde bedrag geen me!ding is ge
maakt, voor het aldus te weinig geheven 
recht en de boete volgens de artt. 81 en go 
ook de vervreemder aansprakelijk zou zijn, 
hetgeen onaannemelijk is, omdat deze laat
st e geenszins met het tusschen den v erkrijger 
en den makelaar verhandelde bekend behoeft 
t e zijn; 

dat ten slott e evenmin juist is de meening 
der Rechtbank, dat bij aanvaarding van hare 
zienswijze de verkoopwaarde van het onroe
rend goed het best zou worden benaderd; 

dat toch vooreerst in verband hiermede 
moet worden opgemerkt, dat, indien de op
·.ratting der Rechtbank juist ware, er gee '1 re
den zou zijn om niet ook andere opoffe ringen, 
welke de verkri_jger zich ter wille van de over
dracht moet getroosten, zooals de notariskos
ten en het registratierecht zelve, onder "prijs 
en lasten" te begrij pen; 

dat aldus echter de verkoopwaarde zeker 
:1iet beter zou worden benaderd, omdat onder 
verkoopwaarde is te verstaan het bedrag, dat 
bij verkoop van het goed door den verkooper 
kan worden verkregen en daaronder uit den 
aard der zaak niet kunnen vallen bedrngen, 
welke wel ter zake van de overdracht betaald 
moeten worden, doch welke niet aan den ver
kooper, doch buiten den verkooper om aan 
derden ten goede komen; 

0. dat, waar derhalve het middel in zijn 
eerste onderdeel gegrond is, het tweede on
derdeel buiten beschouwing kan blijven; 

Vernietigt de bestreden vonnissen; 
Verklaart het tegen voormeld dwangschrift 

gedaan verzet gegrond en stelt dit dwang-
schrift buiten werking; 

Veroordeelt verweerder in zijn hoedanig
heid in de kosten dezer procedure. (Salaris 
f 350). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

Het eerste onderdeel er van betreft de be
teekenis van het begrip "de prijs en de las
ten" van art. 27 der Registratiewet 1917 en 
wel in het bijzonder de vraag, die de Recht
bank zich blijkens haar bovenvermelde over
wegingen gesteld heeft als volgt: 

Moet hieronder worden verstaan de som, 
die als contra-praestatie krachtens de aan 
de overdracht ten grondslag liggende over
eenkomst wordt betaald of wel het bedrag, 
dat de kooper van een onroerend goed op
offert om het goed krachtens de overdracht 
te verkrijgen en heeft moeten besteden om 
het te kunne n verkrijgen, niet uitsluitend 
dat wat hij aan den verkooper heeft te be
talen? 

De Rechtbank meent dat die vraag in 

laatstbedoelden zin moet worden beslist. Zij 
acht het evenredi g- registratierecht op de 
overdracht verschuldigd niet van het bedrag 
der contra-praestatie des verkrijgers jegens 
hem die overdraagt, maar van het bedrag 
van al zijn noodzakelijke opofferingen om 
de overdracht t e erlangen. 

Ik kan mij met die meening niet vereeni
gen. Voorop zij gesteld dat belast wordt al
leen de akte houdende overdracht d.w.z. de 
akte opgemaakt om te worden overgeschre
ven in de openbare registers bedoeld in ar
tikel 671 B. W. 

Verder blijken uit artikel 27 der registra
tiewet 1g17 twee punten: 

r O • dat niet iedere zoodanige akte wordt 
belast maar alleen die welke opgemaakt is 
naar aanleiding van een overeenkomst onder 
bezwarenden titel ; 

2 °. dat het bedrag der belasting wel is 
waar wordt berekend over de verkoopwaarde, 
maar tevens dat deze verkoopwaarde geacht 
wordt gelijk te zijn aan het bedrag van den 
prijs en de lasten, zoodat, wanneer de prijs 
en de lasten in de akte vermeld zijn, deze 
voor de verkoopwaarde in de plaats komen 
en wel zoodanig dat tegenbewijs omtrent de 
verkoopwaarde niet is toegelaten. 

Wanneer wij deze punten, die naar ik 
meen, door niemand betwist worden, naast 
elkaar beschouwen , ligt het m .i. zeer voor 
de hand om het begrip ,.orijs en lasten" var. 
het tweede in verband te . brengen met de 
overeenkomst van het eerste en daarin der
halve niets anders te zien dan de contra
praestatie der overeenkomst onder bezwa
renden titel, naar aanleiding waarvan de akte 
is opgemaakt. Op die wijze is, naar ik meen, 
door den tekst der wet het antwoord op de 
vraag: contra-praestatie of opoffering in 
eerstgenoemden zin duidelijk gegeven. 

Wat ik aldus in de wet lees, wordt, als ik 
goed zie, bevestigd door hare historie. Zoo
als in zooveel opzichten t en aanzien der re
gistratiebelasting hebben wij ook bij de rege
ling van het evenredig recht wegens over
dracht van vast goed het systeem der fri 
mairewet gevolgd. Daarin vinden wij omtrent 
de berekening der waarde dat deze bij alle 
Jvereenkomsten, die eigendomsovergang ten 
gevolge hebben onder bezwarenden titel, be
paald wordt: ,,par Ie prix exprimé en y ajou.
tant toutes Jes charges en capita!" (art. IS, 
6 ° ) een voorschrift derhalv~ waarin de woor
den van art. 2 7 onzer wet worden gebruikt 
en waarin, zoo mogelijk, een nog duidelijker 
verband gelegd wordt tusschen "overeen
komst"' en "prijs en lasten". 

Geheel hetzelfde overdrachtsrecht dus als 
bij ons als wij het verschil tusschen het Fran
sche recht en het onze aangaande den over
gang van onroerende zaken in het oog hou
den. Alle nog wellicht bestaande twijfel om
trent de bedoeling van de makers onzer wet 
verdwijnt ten slotte, zooals de pleiter voor 
eischer terecht heeft opgemerkt, als wij de 
toelichting van de Staatscommissie van 1906 
op het tegenwoordig art. 27 der Registratie
wet lezen, waarin op pagina 74 gezegd wordt: 
,,De uitdrukking "prijs en lasten" is behou-
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den, omdat er bezwaarlijk betere Nederland
sche bewoordingen zijn te vinden ter aan.
duiding van het begrip "contra-praestatie". 
Nadat langen tijd meer beperkte uitleggin
gen hebben gegolden van het woord lasten 
(charges) zooals dat in de tegenwoordige 
wetgeving voorkomt, neemt men thans te
recht aan, dat er onder moet worden ver
staan, alles wat met den eigenlijken prijs de 
contra-praestatie vormt. Bestendiging van 
deze opvatting is de bedoeling van het ont
werp". 

Volgens de meening der Staatscommissie 
was dus stellig de contra-praestatie des ver
krijgers de maatstaf voor de belasting. 

Welke zijn nu de argumenten der Recht
bank en van de administratie voor de andere 
meening? 

1 ° . In de eerte plaats wordt gezegd dat het 
niet de contra-praestatie des verkrijgers 
krachtens de overeenkomst is, die het bedrag 
van prijs en lasten bepaalt, maar de contra
praestatie der overdracht. Bedoeld wordt dat 
iedere overdracht rechtstreeks slechts steunt 
op een zakelijke overeenkomst en niet op een 
obligatoire en m en meent, aldus redeneeren
de, den prijs en de lasten te kunnen noemen 
al datgene wat de verkrijger van het goed 
jegens wien ook daartoe heeft moeten praes-

. teeren. Dit is waarschijnlijk ook wat de 
Rechtbank bedoelt, wanneer zij zegt dat de 
wet het verband tusschen de heffing en de 
(obligatoire) overeenkomst heeft afgeschaft. 

Naar mijn meening is voornoemde gevolg
trekking uit de overigens juiste beschouwing 
van het karakter der overdracht onjuist. Con
tra-praestatie der overdracht kan niets an
ders worden geheeten dan hetgeen strekt om 
dengene, die overdraagt, daartoe te bewegen, 
eventueel dus ook praestaties jegens derden 
mits zij door den verkooper bedongen zijn, 
doch niet praestaties die buiten het contract 
met den overdrager omgaan. Die laatste er 
mede onder te begrijpen zou ook tot zonder
linge consequenties leiden, zooals de pleiter 
van eischer terecht met het voorbeeld van de 
betaling der registratiebelasting zelve heeft 
aangetoond. 

2° . Voorts zou, zooals de Rechtbank over
weer-t, ae verkoopwaarde, die toch in de wet 
voorop gesteld wordt, in haar systeem het 
best worden benaderd, gelijk ook in deze 
zaak zou zijn gebleken. Ik merk hiertegen 
op dat dit zeer valt te betwijfelen. Noch in 
het algemeen, noch in deze zaak mag die 
conclusie worden getrokken. Uit wat de koo
per voor een zaak heeft over gehad kan de 
verkoopwaarde daarvan niet worden afge
leid, zijnde dit een uitdrukking waarmee in 
het algemeen en ook in artikel 2 7 der Re
gistratiewet bedoeld wordt de objectieve 
waarde. 

Bovendien spreekt de wet slechts van ver
koopwaarde om haar beginsel te doen kennen 
want voor de toepassing verwijst zij, zooals 
wij zagen , deze terstond en onherroepelijk 
naar het tweede plan. Indien prijs en lasten 
uit de akte blijken, hebben wij met de ver
koopwaarde niet te maken, met uitzondering 
natuurlijk van het geval dat krachtens het in 

art. 2 7 gemaakte voorbehoud een waardee
ring van het goed door 's Rijks ambtenaar 
gevorderd wordt. 

3 ° . In de derde plaats wordt m et aandrang 
door de administratie en haren pleiter ge
wezen op de zoogenaamde A.B.C.-contracten, 
die geen behoorlijke oplossing zouden kun
nen vinden indien men niet aanneemt dat al 
hetgeen de verkrijger opoffert de maatstaf 
van het recht is. Met A.B.C.-contract wordt 
dan bedoeld een contract waarbij A verkoopt 
aan B, terwijl B vóór de levering zijn recht 
daarop voor een hoogeren prijs afstaat aan 
C, zoodat A rechtstreeks aan C kan overdra
gen. D e administratie pleegt in zoodanig ge
val belasting te heffen op grond van het 
door C voor de verkrijging aan B betaalde, 
ofschoon dit bedrag niet door A als contra
praestatie is bedongen. Het argument is niet 
sterk. Het beroep op deze contracten en de 
oplossing, die zij in de praktijk gevonden 
hebben, is m.i . n iets anders dan een petitio 
principii. D e vraag is immers juist of die op
lossing de goede is. Dit kan met grond wor
den betwist en is ook tegengesproken o.a . in 
een artikel van den Heer Vleugelers in W. P . 
N. R. 2947. In overeenstemming met dezen 
ben ik van oordeel dat in dit geval het recht 
behoort te worden geheven over het bedrag 
dat B aan A betaalt als tegenpraestatie voor 
de levering van het goed, terwijl het bedrag 
dat C aan B betaalt de tegenpraestatie is 
voor de cessie van het recht op levering. De 
ontvanger, die in een bepaald geval meent 
dat op die wijze gepoogd wordt de wet te 
ontduiken, kan waardeering vorderen. 

Ik ben dus op deze gronden tot de conclu
sie gekomen dat het eerste onderdeel van het 
middel deugdelijk is en vermeld alleen nog 
dat de Rechtbank zich voor haar standpunt, 
zooals namens verweerder terecht gezegd is, 
kan beroepen op de bekende handleiding 
voor de Registratiewet van Dubois (4e druk 
pag. 188) terwijl de andere m eening wordt 
aangehangen door Mr. Adriani , zooals blijkt 
uit een noot voorkomen.de in W. P. N. R. 
3096. 

Het tweede onderdeel van het middel acht 
ik ondeugdelijk. De Rechtbank heeft inder
daad, op grond van hetgeen tusschen par
tijen vaststaat, feitelijk uitgemaakt dat het 
bedrag van f 1 770, hetwelk de koopster aan 
den makelaar heeft moeten betalen, en waar
van de Rechtbank in het midden laat of dit 
provisie kan worden genoemd of niet, een 
deel was van hetgeen koopster heeft moeten 
opofferen om het goed te verkrijgen. 

Op dit feit berust, zooals wij zage n, het 
vonnis en een lacune in de motiveering heb 
ik daarin niet aangetroffen. 

Ik concludeer dat Uw Raad het beroepen 
vonnis zal vernietigen en vervolgens, de zaak 
t en principale beslissende, het gedaan verzet 
goed en van waarde zal verklaren en het 
dwangschrift buiten werking zal stellen, zulks 
met veroordeeling van verweerder in cassatie 
in de kosten van het proces. 

(N. J .) 
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3 Februari 1944. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtena
renwet 1929 art. 58, leen 4e lid). 

Het besluit, d.d. 30 Juni 1943, waarbij 
m .i. v. 1 Januari 1943 nieuwe rangen 
voor het personeel bij een gemeentelij
ken dienst worden vastgesteld is een al
gemeen verbindend voorschrift. 

Het besluit d.d. 19 Juli 1943, waarbij 
de met name genoemde klagers worden 
ingedeeld in die nieuwe rangen, is ech
ter niet zoodanig voorschrift en moet 
juist aan het eerstgenoemde besluit wor
den getoetst. Door dit besluit van 30 
Juni 1943 is de feitelijke rangsverlaging 
der klagers, welke het besluit van 19 Juli 
1943 bevat, niet in strijd, doch in over
eenstemming met de toepasselijke alge
meen verbindende voorschriften. 

Misbruik van bevoegdheid? Neen, bij 
het nemen van het besluit d.d. 19 Juli 
1943 is daarvan niet gebleken. Over de 
motieven voor het eerstgenoemde besluit 
vermag de rechter niet te oordeelen. 

Uitspraak in zake: 
A. D. Beijnvoort, wonende te Pijnacker, 

(en 24 anderen), klagers, voor wie ter open
bare terechtzitting als gemachtigde is opge
treden Mr. K. van Giffen, adv. te Haarlem, 

tegen: 
den Burgemeester van Rotterdam, verweer
der, voor wien ter openbare terechtzitting als 
gemachtigde is opgetreden Mr. L. A. Vrees
wijk, referendaris ter gemeentesecretarie te 
Rotterdam, wonende aldaar. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de gedingstukken; 
Gehoord bovengenoemde gemachtigden; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Burgemeester van Rotterdam, 

waarnemende de taak van den Raad dier 
Gemeente - gezien de wenschelijkheid van 
een nadere regeling betreffende de rangen 
van het personeel van den Gemeentelijken 
Dienst voor Sociale Zaken, voorzoover dit 
personeel belast is met werkzaamheden, 
rechtstreeks verband houdende met de toe
passing van regelingen aangaande de ver
strekking van ondersteuningen - d.d. 30 
Juni 1943 heeft besloten: 

1°. alsnog gerekend met ingang van 1 Jan. 
1943 de staten, behoorende bij de Verorde
ning, regelende de be,:oldiging van de leden 
van het gemeentepersoneel, voorzoover niet 
werkzaam bij de Politie, de R.E.T., of het 
Onderwijs (Gemeenteblad no. s van 1938), 
als volgt aan te vullen: 

a. in de gecombineerde klassen 2-3 wordt 
opgenomen de rang van assistent-ambtenaar 
voor sociaal werk; 

b. in de gecombineerde klassen 4-5 wordt 
opgenomen de rang van ambtenaar voor so
ciaal werk; 

c. in klasse 6 wordt opgenomen de rang van 
eerste ambtenaar voor sociaal werk; 

2 ° . te bepalen: 
a. dat de Burgemeester, waarnemende de 

taak van Burgemeester en Wethouders, voor 

elk der drie sub 1° genoemde rangen zal vast
stellen, welke ambtenaren van den Gemeen
telijken Dienst voor Sociale Zaken daarin, 
alsnog gerekend met ingang van 1 Januari 
1943, zullen worden ingedeeld; 

b. dat daarbij aan de ambtenaren, aan wier 
rang op 31 December 194i een hoogere maxi
mum-bezoldiging verbonden was dan die van 
den rang, waarin zij krachtens dit besluit 
zullen worden ingedeeld, door de verleening 
van persoonlijke toelage de uitzichten zullen 
worden gewaarborgd, die zij met betrekking 
tot hun bezoldiging zouden hebben gehad bij 
handhaving in den :rang, welken zij op 31 
December 1942 bekleedden; 

0. dat de Burgemeester van Rotterdam, 
waarnemende de taak van Burgemeester en 
Wethouders, gelet op vorenvermeld besluit 
van 30 Juni 1943, gelet voorts op de Salaris
verordening, alsmede op dePensioenwet1922, 
Staatsblad no. 240, d.d. 19 Juli 1943 heeft 
besloten: 

a. alsnog gerekend met ingang van 1 Jan. 
1943 de in dit besluit met name genoemde 
commiezen bij den Gemeentelijken Dienst 
voor Sociale Zaken - waaronder mede de 
klagers - met handhaving van het op dat 
tijdstip bestaande dienstverband, in te deelen 
in den rang van ambtenaar voor sociaal werk 
(klasse 4-5), zulks onder gelijktijdige toeken
ning van de wedde, c.q. toelage, als daarbij 
tevens is aangegeven; 

b. den pensioensgrondslag van betrokke
nen vast te stellen op het bedrag, dat in de 
daarvoor bestemde kolom, in dat besluit aan
gegeven, achter ieders naam is vermeld; 

0. dat het Scheidsgerecht voor het Rot
terdamsch Gemeentepersoneel, bij hetwelk 
o.m. de klagers tegen dat besluit van 19 Juli 
1943 in beroep waren gekomen, bij uitspraak, 
welke op 18 October 1943 in afschrift aan 
partijen is toegezonden en naar welker in
houd hierbij wordt verwezen, de appellanten 
in hun vordering niet-ontvankelijk heeft ver
klaard; 

0. dat Mr. K. van Giffen voornoemd, als 
gemachtigde van de klagers, van die uit
spraak tijdig in beroep is gekomen en op de 
bij klaagschrift aangevoerde gronden heeft 
geconcludeerd, dat het dezen Raad moge be
hagen, met vernietiging van die uitspraak, 
klagers alsnog ontvankelijk te verklaren in 
hun vorderingen en ten principale rechtdoen
de te vernietigen het besluit van den Burge
meester van Rotterdam van 19 Juli 1943, 
zulks met bepaling, dat klagers in hun rang 
van commies dienen te worden gehandhaafd; 

In rechte: 
0. dat voormeld besluit van 30 Juni 1943 

onmiskenbaar is - waaromtrent trouwens 
ook tusschen partijen geen verschil van mee
ning bestaat - een algemeen verbindend 
voorschrift; 

0. dat dit echter niet kan worden gezegd 
van opgeroeid besluit van 19 Juli 1943, het
welk strekt tot uitvoering en toepassing van 
dat van 30 Juni 1943, vermits dat besluit van 
19 Juli 1943 is genomen ten opzichte van be
paalde, met name genoemde personen, waar
onder de klagers; 
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0. dat dan ook het Scheidsgerecht - het
welk in dezen een bindende uitspraak en niet 
een advies heeft gegeven - ten onrechte van 
oordeel was, dat klagers in hun vorderingen 
bij dat Gerecht niet-ontvankelijk moesten 
worden verklaard op dezen grond, dat, krach
tens art, 91 van het Ambtenarenreglement, 
het zich niet mocht begeven in een beoordee
ling van de billijkheid van het besluit van 19 
Juli 1943, hetwelk, volgens dat Gerecht, een 
supplement was op de algemeene regeling, 
vervat in het besluit van 30 Juni 1943; 

0 . dat, gelet op het bepaalde in de artt. 
24, lid 1, en 58, lid 4, der Ambtenarenwet 
1929, ook voor niet-ontvankelijkheid van kla
gers in hun beroep bij dezen Raad geen grond 
bestaat, zijnde den Raad ook overigens niet 
gebleken van de aanwezigheid van eenige re
den, welke tot zoodanige niet-ontvankelijk
verklaring zoude moeten leiden ; 

0. dat mitsdien de Raad ten principale 
moet onderzoeken, of het besluit van 19 Juli 
1943 op een der gronden, genoemd in art. 58, 
lid 1, der Ambtenarenwet 1929, kan worden 
aangetast; 

0. dat klagers dat besluit in strijd achten 
met het Ambtenarenreglement, omdat dit 
reglement niet een terugzetting in rang kent, 
als ten deze heeft plaats gehad, en elke an
dere rangsverlaging dan in dat reglement 
wordt genoemd onwettig is; 

0. dat deze grief echter moet worden ver
worpen, aangezien bepalingen omtrent ver
laging van rang van ambtenaren niet uitslui
tend behoeven te worden, en in dezen ook 
niet zijn, geregeld in het Ambtenarenregle
ment, doch zulks ook rechtsgeldig kan en mag 
geschieden bij een ander algemeen verbin
dend voorschrift, zijnde in casu het besluit 
van 30 Juni 1943, hetwelk is genomen door 
het bevoegde orgaan - n .l. den Burgemees-
ter van Rotterdam, als waarnemende de taak 
van den Raad dier gemeente, tot welks taak 
mede behoort een regeling van de rangen van 
ambtenaren dier gemeente - en hetwelk ook 
niet op eenigen anderen grond van onwettig
heid kan worden beticht; 

0. nu dat verweerder door zijn besluit van 
19 Juli 1943 - waarbij uitvoering en toepas
sing is gegeven aan het besluit van 30 Juni 
1943, in zooverre, dat o. m. de klagers, als 
ambtenaren van den Gemeentelijken Dienst 
van Sociale Zaken, gerekend met ingang van 
1 Januari 1943, worden ingedeeld in den rang 
van ambtenaar voor sociaal werk en dat daar
bij ten aanzien van elk hunner is in acht ge
nomen het bepaalde sub 2 °, onder b, van 
laatstgenoemd besluit juist heeft gehandeld 
overeenkomstig en dus niet in strijd met het 
ten deze toepasselijke algemeen verbindende 
voorschrift; 

O. dat ook overigens den Raad niet is ge
bleken van het best aan van een algemeen 
verbindend voorschrift, waarmede het aange
vallen besluit zoude strijden; 

0 . dat thans nog beantwoording behoeft de 
vraag, of verweerder bij het nemen van dat 
besluit van zijn bevoegdheid, tot indeeling 
van klagers in den rang van ambtenaar voor 
sociaal werk, kennelijk een ander gebruik 

heeft gemaakt dan tot de doeleinden, waar
voor die bevoegdheid is gegeven; 

0. dat klagers deze vraag bevestigend be
antwoorden en met name betwisten het mo
tief, dat zou hebben voorgezeten bij het 
scheppen van de genoemde nieuwe rangen; 

0. dat ook dat verweer niet opgaat, ver
mits voor de beantwoording van de ten deze 
gestelde vraag niet van eenige beteekenis is 
welk motiéf bij den Burgemeester van Rot
terdam, waarnemende de taak van den Raad 
dier gemeente, heeft voorgezeten bij het in 
het leven roepen van die rangen - hetwelk 
is geschied bij meergenoemd besluit van 30 
Juni 1943, dat door klagers immers voor de
zen Raad niet kan worden aangetast, in ver
band waarmede de Raad dan ook niet op 
juistheid vermag te toetsen het namens kla
gers te, terechtzitting aangevoerde, als zoude 
enkel animositeit van den betrokken advi
seur van den Burgemeester tegen den Bin
nendienst van Sociale Zaken tot laatstge
noemd besluit hebben geleid - doch slechts 
van belang is, of de Burgemeester, waarne
mende de taak van Burgemeester en Wet
houders van de gemeente Rotterdam, bij het 
nemen van het besluit d.d. 19 Juli 1943 zijn 
opgemelde bevoegdheid heeft misbruikt; 

0. nu dat daarvan, en met name van wil
lekeur bij die rangindeeling, niet in eenig op
zicht is gebleken; 

0. dat de Raad met betrekking tot het ter 
zake in het klaagschrift aangevoerde nog doet 
opmerken, dat wel mogelijk is, dat bij de be
trokken ambtenaren, in hun vroegere positie, 
verwachtingen leefden, welke zij meenen, dat 
thans niet in vervulling zullen komen, doch 
de Raad daaraan niets kan en mag verande
ren, vallende toch buiten zijn bevoegdheid de 
beoordeeling van de doelmatigheid of billijk
heid van het besluit van 30 Juni 1943, het
welk den grondslag vormt van den ten op
zichte van klagers getroffen maatregel; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat de 
uitspraak, waarvan beroep, moet worden ver
nietigd en het beroep van klagers tegen het 
bestreden besluit ongegrond moet worden 
verklaard; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart het beroep van de klagers tege'1. 

het besluit van verweerder d.d. 19 Juli 1943 
ongegrond. 

(A.B.) 

4 Februari I944· ARREST van den Hoo
gen Raad. (Huurbeschermingsbesluit 
1941 art. 2). 

Ten onrechte besliste de Kantonrech
ter, dat hij rlie door aankoop van een 
perceel verhuurder daarvan is geworden, 
alleen dan zich kan beroepen op een 
dringend voor eigen gebruik noodig heb
ben, indien die dringende behoefte na 
den aankoop is ontstaan. Ook in geval 
van aankoop van het perceel om het na 
afloop van de huur zelf te gaan bewo
nen, is de vordering tot ontruiming der
halve toegelaten, waarbij de gegrond-
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heid en de billijkheid van de belangen 
en behoeften van den nieuwen eigenaar
verhuurder aan het oordeel van den 
Kantonrechter zijn onderworpen. 

De Adv.-Gen. Rombach, namens den 
Proc.-Gen ., vorderende cassatie in het pe
lang der wet van een vonnis op 18 Augustus 
1942 gewezen door den Kantonrechter te De
venter (1943, No. 91), in zake: J. P. Roel
vink, te Diepenveen, opposant, 

tegen: 
D. Th. de Koning, te Diepenveen, geoppo
seerde. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat blijkens het bestreden vonnis het 

navolgende vaststaat: 
De Koning had een huis, gelegen Boxber

gerweg no. roo te Diepenveen, gekocht met 
het vooropgezette deel dit zelf te gaan be
wonen. Het perceel was tijdens dien aankoop 
verhuurd aan Roelvink, aan wien de Koning 
de huur vervolgens heeft opgezegd, zoodat 
deze op 1 Mei 1942 is geëindigd. De Koning 
heeft bij inleidende dagvaarding op grond van 
geëindigde huur de ontruiming van het per
ceel door Roelvink gevorderd, daarbij , over
eenkomstig art. 2 sub 2 ° Huurbeschermings
besluit 1941, stellende dat hij het verhuurde 
goed zoo dringend voor eigen gebruik noodig 
had, dat van hem, de economische belangen 
en maatschappelijke behoeften van beide 
partijen naar billijkheid in aanmerking ge
nomen, voortzetting van de huur niet kon 
worden gevergd. 

Bij verstekvonnis van 12 Mei 1942 heeft 
de Kantonrechter dien eisch toegewezen, doch 
Roelvink is tegen die uitspraak in verzet ge
komen en heeft, betwistende dat de Koning 
als verhuurder in het geval van art. 2 sub 2 ° 

Huurbeschermingsbesluit verkeerde, onder 
meer gevorderd dat hij, Roelvink, ontheven 
zou worden van die tegen hem op 12 Mei 1942 
uitgesproken veroordeeling tot ontruiming. 

Daarop heeft de Kantonrechter bij het be
streden vonnis het verzet gegrond verklaard 
en Roelvink van de veroordeeling ontheven, 
na te hebben overwogen: dat naar de alge
meene regelen van het verbintenissenrecht 
en zeer speciaal op grond van art. 1612 B. W. 
degene die door koop eigenaar van een ver
huurd goed is geworden geheel treedt in de 
rechten en verplichtingen van zijn voorgan
ger, hetgeen medebrengt dat hij tegenover 
den huurder geheel in dezelfde positie als zijn 
voorganger komt te staan; dat op dit begin
sel geen inbreuk wordt gemaakt door de be
palingen van het Huurbeschermingsbesluit 
1941; dat dus in laatstgenoemd besluit aan 
het woord "verhuurder" geen andere bc=tee
kenis mag worden toegekend dan in het ver
bintenissenrecht daaronder is te verstaan; dat 
de strekking van het Huurbeschermingsbe
sluit is het volgens het verbintenissenrecht 
aan den verhuurder toegekende recht om na 
het eindigen van de huur ontruiming van het 
gehuurde te vorderen, te beperken en dit 
blijkens de bepalingen van dit besluit in dien 
vorm is geschied dat in het algemeen door 

den verhuurder ontruiming niet kan worden 
gevorderd, tenzij in bepaalde in het besluit 
limitatief genoemde gevallen; dat op één van 
die gevallen, n.l. dat genoemd in art. 2 sub 
2° geopposeerde thans een beroep doet; dat 
echter, wil de strekking van het besluit tot 
haar recht komen en de toepassing daarvan 
niet veelal illusoir worden, voor de toepasse~ 
lijkheid van het in art. 2 sub 2 ° bepaalde 
moet worden aangenomen, dat het dringend 
voor eigen gebruik noodig hebben eerst is 
ontstaan nadat de verhuurder als zoodanig is 
te qualificeeren, derhalve in casu pas nadat 
hij door koop eigenaar van het verhuurde was 
geworden, welke opvatting niet in strijd is 
met de bewoordingen van het artikel, inte
gendeel daarmede in overeenstemming is, en 
het hierboven weergegeven beginsel van den 
rechtsovergang bij koop niet miskent; dat 
getoetst aan het bovenoverwogene hieruit 
niet anders kan volgen dan dat, waar ten pro
cesse vaststaat dat geopposeerde het onder
havige perceel heeft gekocht met het doel 
dit zelf te gaan bewonen, hij in zijn vordering 
niet kan worden ontvangen, zoodat opposant 
terecht tegen het vonnis in verzet is geko
men; 

0. dat de Proc.-Gen. als middel van cas
satie stelt: 

S., althans v. t. van art. 2 Huurbescher
mingsbesluit 1941, op grond van de navol
gende overwegingen: 

Bij aankoop van een verhuurd huis treedt, 
zooals de Kantonrechter terecht overwoog, 
de nieuwe eigenaar tegenover den huurder 
geheel in de rechten en verplichtingen van 
zijn voorganger. Dit geldt volgens dien Rech
ter ook voor de toepassing van het Huurbe
schermingsbesluit maar niettemin meent hij 
een uitzondering te moeten maken voor de 
bepaling van art. 2 sub 2 °. Dit voorschrift 
regelt een der weinige gevallen waarin de 
actie tot ontruiming door den eigenaar kan 
worden ingesteld. Om na afloop van de huur 
het verhuurde te kunnen terugkrijgen, moet 
de eigenaar niet alleen het goed dringend 
voor eigen gebruik noodig hebben maar bo
vendien moet biJ een afweging van zijn be
langen en behoeften tegen die van den ex 
huurder de schaal naar zijn kant doorslaan. 
Eerst dan slaagt de vordering. Bij dengeen 
nu die door middel van aankoop van een 
verhuurd perceel de qualiteit van verhuurder 
verkregen heeft stelt de Kantonrechter nog 
een nieuwe voorwaarde voor het succes van 
de actie, deze n amelijk dat het dringend
voor-eigen-gebruik-noodig-hebben eerst na 
den aankoop zij ontstaan. Indien de nieuwe 
eigenaar het perceel gekocht heeft om dit zelf 
te gaan bewonen zou zijn vordering moeten 
mislukken. Ik zie voor deze onderscheiding 
tusschen den oorspronkelijken en den lateren 
verhuurder geen grond. De wet kent haar 
niet. 

De Kantonrechter is vermoedelijk van 
meening dat alleen degeen die na de invoe
ring v an het Huurbeschermingsbesluit, der
halve na 25 April 1941, door middel van aan
koop verhuurder is geworden zich op een na 
den aankoop ontstane dringende behoefte 
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moet beroepen, want degene die reeds eige
naar was, vóórdat de, het recht des verhuur
ders beperkende, bepalingen in het leven wa
ren geroepen, zal vermoedelijk ook naar de 
meening van den Kantonrechter in het ge
val van art. 2 sub 2 ° ontruiming kunnen 
eischen ook al zou blijken dat hij gekocht had 
om zelf te gaan bewonen . 

M.i. kan echter ook degene die na 25 April 
1941 een woning kocht om deze zelf na af
loop van de huur te gaan bewonen de ge
grondheid en billijkheid van zijn belangen en 
behoeften aan het oordeel van den Kanton
rechter onderwerpen. Dit is m. i . geheel in 
overeenstemming met de bedoeling van het 
Besluit hetwelk toch alleen strekt om recht
matige belangen, in den regel van bewoning, 
van den exhuurder te beschermen, waartoe 
echter niet geacht kan worden te behooren 
het onaantastbaar verklaren van ieder ge
bruik van den exhuurder tegenover de aan
spraken van hem die het goed kocht in het 
gegronde vertrouwen dat de huur geëindigd 
was of spoedig zou afloopen. 

Gevaar dat de beoogde bescherming van 
den huurder illusoir zou worden indien men 
ook bij aankoop ter fine van bewoning de 
actie tot ontruiming toelaat, behoeft niet te 
worden geducht, omdat aan den Kantonrech
ter immers vrijheid is gelaten met alle om
standigheden rekening te houden en de be
langen van den huurder, indien zij dit wer
kelijk verdienen, steeds den doorslag kunnen 
geven. 

0. dat de Hooge Raad de beschouwingen 
van den Proc.-Gen. geheel Ol).derschrijft en 
mitsdien het middel gegrond oordeelt ; 

Vernietigt in het belang der wet het be
streden vonnis van den Kantonrechter te D e
venter; 

Verstaat dat deze vernietiging geen nadeel 
zal toebrengen aan de rechten van partijen. 

(N. J.) 

9 Februari 1944. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken. (Gemeentewet 
art. 228j; Dienstplichtwet art. 36). 

D e burgemeester heeft de kostwin
nersvergoeding uitgekeerd als gemeen
telijk bestuursorgaan, waarvan de mede
werking door de wet is gevorderd. De 
niet goedgekeurde vergoeding is van 
Rijkswege niet gerestitueerd en derhalve 
ten laste der gemeente gebleven. De ge
meente is dus gerechtigd het ten onrech
te uitgekeerd bedrag als onverschuldigd 
betaald in rechte terug te vorderen. Ten 
onrechte is dan ook goedkeuring op het 
besluit tot het instellen van een rechts
vordering, waarvan de ongegrondheid 
niet à priori is aan te nemen, geweigerd. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
m ent van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door den bur
gemeester der gemeente Abcoude tegen het 
besluit van den Commissaris der provincie 

Utrecht van 16 Juli 1943, 3e afdeeling A., nr. 
2590/2,w5, bij welk besluit goedkeuring is 
onthouden aan het besluit van den voor
noemden burgemeester van 22 Februa ri 1943, 
nr. 127, tot het instellen van een rechtsvor
dering; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
24 November 1943, No. 156); 

0. dat de burgemeester der gemeente Ab
coude bij zijn besluit van 22 Februari 1943, 
no. 127 heeft besloten tegen Johannes van 
Diën, wonende te Abcoude, Botshol C 15, 
eene rechtsvordering in te stellen ter beko
ming van betaling van een bedrag van drie
honderd zeventien gulden veertig cent, daar
bij overwegende, dat de gemeente heeft te 
vorderen van Johannes van Diën, geboren 16 
Januari 1905, veehouder, wonende te Abcou
de, Botshol C 15, een bedrag van driehonderd 
zeventien gulden veertig cent (f 317.40) we
gens ten onrechte door hem van de gemeen te 
genoten kostwinnersvergoeding; dat Van 
Diën, ondanks aanmaning, weigerachtig is 
het voormelde bedrag aan de gemeente terug 
te betalen; dat het daarom noodzakelijk is, 
het voornoemde bedrag thans in rechte op te 
eischen; 

dat de Commissaris der provincie Utrecht, 
waarnemende de taak van Ged. Staten dezer 
provincie, bij zijn besluit van 16 Juli 1943, 
3e afdeeling· A, nr. 2590/2305, aan het even
genoemde besluit van den burgemeester van 
Abcoude zijn goedkeuring heeft onthouden, 
uit overweging, dat de burgemeester der ge
meente Abcoude als burgemeester der voor
malige gemeenten Abcoude-Baambrugge en 
Abcoude-Proostdij met betrekking tot de on
derhavige kostwinnersvergoeding niet heeft 
gehandeld als gemeentelijk, doch als rijksor
gaan; dat moet worden aangenomen, dat deze 
kostwinnersvergoeding in verband met mili
tairen dienst van J. van Diën als dienstplich
tige is uitgekeerd uit het voorschot, hetwelk 
van rijkswege was verstrekt, aangezien niet 
is gebleken, dat de voormalige gemeenten 
Abcoude-Baambrugge en Abcoude-Proostdij 
uit haar kas een voorschot aan den burge
meester hebben verstrekt, als bedoeld in art. 
36, t weede lid, der D ienstplichtwet of in art. 
7, eerste lid, van het Dienstplichtvergoe
dingsbesluit; dat ook al ware wèl een voor
schot uit de gemeentekas, als bedoeld in 
voorgaande overweging, verstrekt, de burge
meester evenzeer als rijksorgaan zou zijn op
getreden, hetgeen voortvloeit uit de op grond 
van art. 36 der Dienstplichtwet uitgevaardig
de regelingen, vervat in het Dienstplichtver
goedingsbesluit, de Dienstplichtvergoedings
beschikking en de Mobilisatievergoedingsbe
schikking; dat derhalve, indien er in verband 
met teveel uitbetaalde kostwinnersvergoe
dingen schade wordt geleden, deze niet door 
de gemeente wordt geleden, en dat terugvor
dering van rijksgelden niet door of vanwege 
de gemeente behoort te geschieden; dat, in
dien de burgemeester, optredende als waar
nemer van de taak van den gemeenteraad, 
een rechtsvordering zou instellen tot invor
dering van teveel betaalde kostwinnersver-
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goeding, hij in zijn eisch niet-ontvankelijk 
zou moeten worden verklaard, aangezien de 
gemeente geen schade heeft geleden; dat 
overigens - indien de burgemeester, waar
nemende de taak van den gemeenteraad, wèl 
in zijn eisch ontvankelijk zou worden ver
klaard - de wederpartij zich met vrucht zou 
kunnen verdedeigen door te stellen, dat de 
gemeente hem nimmer iets heeft betaald en 
dat zij dus ook nimmer iets van hem kan te
rugvorderen; dat op grond van het boven
staande geen goedkeuring kan worden ver
leend aan het onderhavige besluit van den 
burgemeester der gemeente Abcoude, han
delende als waarnemer van de taak van den 
raad dier gemeente; 

dat de burgemeester van Abcoude van dit 
besluit in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat door den burgemeester der voormalige 
gemeente Abcoude-Proostdij - met ingang 
van r Mei 1941 met de voormalige gemeente 
Abcoude-Baambrugge samengevoegd tot de 
gemeente Abcoude - in het tijdvak van 10 
December 1939 tot en met 27 Mei 1940 aan 
Johannes van Diën, wonende te Abcoude, 
Botshol C. 15 een bedrag van f 2.30 per dag 
of wel in totaal f 317 .40 ingevolge het be
paalde bij art. 7, lid r van het Dienstplicht
vergoedingsbesluit als kostwinnersvergoeding 
is uitbetaald; dat deze gelden overeenkomstig 
het bepaalde bi.i art. 7, lid 2 van het Dienst
plichtvergoedingsbesluit, juncto art. 36, lid 
2 der Dienstplichtwet uit de gemeentekas zijn 
voorgeschoten; dat blijkens een schrijven van 
28 Augustus 1942, Afw. K. no. 5430 van den 
waarnemend Secretaris-Generaal van het De
partement van Algemeene Zaken door J. van 
Diën foutieve gegevens zijn verstrekt om
trent zijn inkomen gedurende den tijd, dat 
hij kostwinnersvergoeding genoot, zoodat 
thans blijkt, dat hij deze vergoeding ten on
rechte genoten heeft; dat in verband hier
mede bij de afrekening tusschen het Depar
tement van Defensie en den burgemeester 
van Abcoude, gevoegd bij schrijven van den 
waarnemend Secretaris-Generaal van het 
Departement van Algemeene Zaken, d.d. 9 
November 1942, afdeeling r, Bur. A. K. no. 
72n, overeenkomstig het bepaalde bij art. ro 
van het Dienstplichtvergoedingsbesluit, het 
aan J. van Diën uitgekeerde bedrag van 
f 317.40 niet voor terugbetaling in aanmer
king gekomen is; dat hierdoor de gemeente 
een schade lijdt van f 3,7.40; dat de burge
meester, handelende ingevolge de bepalingen 
der Dienstplichtwet en de krachtens deze 
wet gegeven uitvoeringsvoorschriften als 
Rijksorgaan handelt en derhalve direct aan 
het Rijksgezag verantwoording verschuldigd 
is; dat dit echter niet ter zake doet en dat de 
burgemeester door de bepaling van art. 14 
der Verordening 152/1941 Rijksorgaan gewor
den is, zonder dat hierdoor de bevoegdheid 
voor de gemeente tot het instellen van een 
rechtsvordering verloren gegaan moet worden 
geacht, waar het handelen van den burge
meester krachtens dit artikel het instellen 
van een rechtsvordering mede moet brengen; 
dat de terugvordering van te veel uitbetaalde 
kostwinnersvergoeding niet een zaak van 

Rijksbelang, doch van gemeentelijk belang is 
en deze terugvordering dan ook niet in de 
Dienstplichtwet of in hare uitvoeringsvoor
schriften geregeld is; dat met betrekking tot 
de bevoegdheden van den burgemeester de 
Dienstplichtwet beschouwd moet worden als 
een lex specialis, die derogeert aan den legi 
generali, in casu de gemeentewet; dat daar 
de terugvordering van de te veel uitbetaalde 
kostwinnersvergoeding niet aan de gemeente
wet derogeerend geregeld is, aangenomen 
moet worden, dat de bepalingen van de ge
meentewet hierop van toepassing zijn; dat 
art. 177 der gemeentewet, behoudens de uit
zondering van het laatste lid, den raad be
voegd verklaart de beslissing te nemen aan
gaande het al of niet voeren van een rechts
geding; dat derhalve u itsluitend bij den raad 
de beslissing ligt aangaande het al of niet 
voeren van een rechtsgeding; dat dit ook in 
de rede ligt, aangezien door het voeren van 
een rechtsgeding het risico geloopen wordt 
van de hieruit voortvloeiende onkosten, welke 
t en laste van de gemeente komen; dat het 
voeren van een rechtsgeding door den burge
meester niet aan de goedkeuring van den 
Comm. der provincie, waarn. de taak van 
Ged. St., onderworpen zou zijn; dat dit ook de 
meening is van den Commissaris der provin
cie Utrecht, waarnemende de taak van Ged. 
Staten, blijkens diens schrijven van 30 Maart 
1943, 3e afdeeling, A. nr. 1286/987; dat het 
hierdoor mogelijk zou zijn, dat door den bur
gemeester beslissingen worden genomen met 
aanzienlijke financieele ocnsequenties, zon
der dat hiervoor goedkeuring zou worden ver
eischt; dat dit niet in overeenstemming is 
met het stelsel van de gemeentewet juncto 
Verordening 152/1941; dat sinds het van 
kracht worden van Verordening 152/r941 de 
taak van den raad waargenomen wordt door 
den burgemeester; dat de bezwaren van den 
Commissaris der provincie, waarnemende de 
taak van Ged. Staten, niet betreffen de ge
grondheid van de rechtsvordering, zoodat 
moet worden aangenomen, dat hieromtrent 
geen bezwaren bestaan; 

0. dat de burgemeester de bovenbedoelde 
aan den belanghebbende toegekende gelden 
heeft uitgekeerd als gemeentelijk bestuurs
orgaan, waarvan de medewerking door het 
Dienstplichtvergoedingsbesluit in verband 
met art. 2, rste lid en art. 36 der D ienst
plichtwet is gevorderd; 

dat deze gelden, naar 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, door 
den burgemeester van Abcoude aannemelijk 
is gemaakt, op grond van art. 7, 2de lid van 
het Dienstplichtvergcedingsbesluit uit de ge
meentekas betaald, als niet ingevolge art. 6, 
re lid van dit besluit goedgekeurd, van rijks
wege niet zijn gerestitueerd en derhalve ten 
laste van de gemeente zijn gebleven; 

dat mitsdien de gemeente gerechtigd is het 
meerbedoelde ten onrechte uitgekeerde be
drag als onverschuldigd betaald in rechte te
rug te vorderen; 

dat niet kan worden gedeeld in de meening 
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van den Commissaris der provincie Utrecht, 
dat de gemeente, tengevolge van de onjuiste 
uitbetaling door den burgemeester, niet ge
zegd kan worden schade te lijden, aangezien 
het te veel betaalde door het Rijk aan de ge
meente zou moeten worden vergoed, ver
mits. afgezien van de vraag, of ingeval van 
medewerking tot de uitvoering van een rege
ling van hooger gezag het lichaam, te welks 
behoeve gehandeld wordt, en niet dat aan 
welks orgaan het zelibestuur is opgedragen, 
in het algemeen aansprakelijk moet worden 
geacht en daargelaten of bii een bevestigende 
beantwoording van deze vraag het niettemin 
op den weg van de gemeente zou liggen, al
vorens regres op het Rijk te zoeken, te pogen 
het te veel uitgekeerde op den ten onrechte 
bevoordeelde te verhalen, in het licht van 
art. 10 van het Dienstplichtvergoedingsbe
sluit een aanspraak van de gemeente op te
rugbetaling vanwege het Rijk niet kan wor
den erkend; 

dat op grond van een en ander moet wor- · 
den geoordeeld, dat de gevraagde goedkeu
ring op het besluit tot het instellen van de 
bovenvermelde rechtsvordering, waarvan de 
ongegrondheid niet a priori is aan te nemen, 
ten onrechte is geweigerd; 

Gezien de gemeentewet; 
Heeft op grond va:1 paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/19,10 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
taris-Generaal van de Nederlandsche Depar
tementen van Algemeen Bestuur besloten: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van den Commissaris der provincie Utrecht 
van 16 Juli 1943, 3de afdeeling A., nr. 25901 

2305, alsnog goedkeuring te verleenen aan 
het besluit van den burgemeester van Ab
coude van 22 Februari 1943, no. 127, tot het 
instellen van een rechtsvordering. 

(A.B.) 

zo Februari 1944. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtena
renwet 1929 artt. 24 en 107). 

In een geding, waarbij het beroep is 
gericht tegen een weigering - ten kan
tore van den Gemeente-ontvanger van 
Amsterdam - om salaris uit te betalen, 
behoort die gemeente-ontvanger, niet de 
gemeente Amsterdam als verweerder te 
worden aangemerkt. Nu niettemin in 
eersten aanleg de gemeente als verweer
ster is opgetreden, moet ook zij, en niet 
de ontvanger, in hooger beroep als ge
daagde gelden. De aangevochten uit
spraak wordt vernietigd en de zaak 
wordt naar het Ambtenarengerecht te
ruggewezen, hetwelk zal moeten beslis
sen in een geding, waarbij de ontvanger 
verweerder zal zijn. 

Uitspraak in zake: 
A. Zonneveld, wonende te Amsterdam, 

eischer in hooger beroep, in persoon ter open
bare terechtzitting verschenen, 

tegen: 

de Gemeente Amsterdam, gedaagde in hooger 
beroep, wettelijk vertegenwoordigd door den 
Burgemeester, voor wien ter openbare te
rechtzitting als gemachtigde is opgetreden 
Mr. W. M. Morren, hoofdcommies ter ge
meentesecretarie te Amsterdam, wonende al
daar. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de gedingstukken; 
Gehoord bovengenoemde verschenen per

sonen; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Administrateur der afd. Onder

wijs ter gemeentesecretarie te Amsterdam, 
J. C. van Wijk, een op 22 April 19,13 geda
teerd schrijven aan A. Zonneveld voornoemd 
heeft doen toekomen, luidende: 

"Bij dezen deel ik U mede, dat Uw salaris 
over de maand April 1943 ten bedrage van 
f 275.96 bij den Gemeenteontvanger, Heeren
gracht 196, zal worden betaalbaar gesteld op 
Dinsdag 2 7 April a.s."; 

0. dat eischer zich, ingevolge dit schrijven, 
op 8 Mei 1943 heeft vervoegd aan het loket 
voor uitbetalingen van dien Gemeenteont
vanger en daar uitbetaling van f 275.96 heeft 
verlangd; dat hem dit echter is geweigerd en 
hem slechts f 125.96 is aangeboden, zijnde 
van hem verlangd, dat hij desniettemin een 
quitantie zou teekenen voor de ontvangst van 
het geheele bedrag van f 275.96, waaraan 
eischer niet heeft willen voldoen; dat hem 
toen in het geheel geen geld is uitbetaald; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Amster
dam bij uitspraak van 20 October 1943 -
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen 
- het door eischer, toenmaals klager, tegen 
evenbedoelde weigering tot uitbetaling inge
stelde beroep ongegrond heeft verklaard; 

0. dat eischer van deze uitspraak tijdig in 
hooger beroep is gekomen en op de bij be
roepschrift aangevoerde gronden heeft ver
zocht die uitspraak te vernietigen en aan hem 
alsnog zijn oorspronkelijken eisch toe te wij
zen door te beslissen, dat hem zijn salaris 
over April 1943 ten bedrage van f 275.96 on
verkort zal worden uitbetaald, of - zoo deze 
Raad mocht oordeelen, dat de Gemeente tot 
inhouding van f 150 voor zijn echtgenoote 
bevoegd was - onder aftrek van die f 150, 
doch in beide gevallen slechts tegen normale 
quitantie, en evenzeer in beide gevallen, ver
meerderd met de wettelijke rente van den dag 
af, dat dat salaris opeischbaar geworden was; 

In rr:chte: 
0. dat de eerste rechter als verweerder 

heeft aangemerkt de Gemeente Amsterdam; 
0. dat, krachtens het bepaalde in art. 107, 

lid 2, der Ambtenarenwet 1929, zij, die in het 
twistgeding in eersten aanleg partij geweest 
zijn, ook bij de behandeling in hooger beroep 
als zoodanig optreden; 

0. dat hieruit volgt, dat in het onderhavige 
geding ook bij dezen Raad de Gemeente Am
sterdam als partij optreedt en wel ten deze als 
gedaagde in hooger beroep; 

0. dat echter een andere vraag is deze, of 
die gemeente in eersten aanleg terecht als 
partij is aangemerkt; 
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0 . dat de eerste rechter, zulks naar het 
oordeel van dezen Raad, mede gezien het 
klaagschrift, terecht, heeft overwogen, dat 
klager, thans eischer, in bProep is gekomen 
tegen de weigering - ten kantore van den 
Gemeenteontvanger van Amsterdam - om 
hem salaris uit te betalen, indien hij niet voor 
de ontvangst van het geheele bedrag ad 
f 2 7 5.96 teekende, hoewel hem slechts f 12 5.96 
zou worden uitbetaald; zijnde in de beroepen 
uitspraak nog overwogen, dit naar de mee
ning van dezen Raad eveneens met juist
heid, dat moet worden nagegaan, of de ( Ge
meente)ontvanger terecht of ten onrechte 
heeft geweigerd dat bedrag ad f 275.96 aan 
A. Zonneveld uit te keeren; 

0. dat bij het innemen van dit juiste stand
punt de eerste rechter uiteraard niet als ver
weerder had mogen beschouwen de Gemeen
te Amsterdam, doch den Gemeenteontvanger 
van Amsterdam als zoodanig had moeten 
aanmerken; 

0 . dat in de gegeven omstandigheden de 
Raad thans het beroep niet ten gronde ver
mag te onderzoeken, doch het Ambtenaren
gerecht te Amsterdam op het ingestelde be
roep alsnog een uitspraak zal moeten doen 
in een geding, waarbij niet gedaagde, maar 
de Gemeenteontvanger van Amsterdam de 
verweer<ler is; 

O. dat dan ook met analogische toepassing 
van het b epaalde in art. no, lid 1, der Amb
tenarenwet 1929, de beroepen uitspraak moet 
worden vernietigd en de zaak naar dat Amb
tenarengerecht moet worden teruggewezen 
om, met inachtneming van deze uitspraak, 
te worden hervat in den stand, waarin zij zich 
bevond; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Wijst de zaak terug naar het Ambtenaren-

gerecht te Amsterdam om, met inachtneming 
van deze uitspraak, te worden hervat in den 
stand, waarin zii zich bevond. 

(A.B.) 

10 Februari 1944. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Kultuur
bescherming. (Lager Onderwijswet 1920 
art. 23). 

D e vraag of de bewoordingen van een 
testame nt, waarbij aan de gemeente een 
legaat is toegewezen, welks opbrengst 
o. m. moet worden besteed voor open
baar vervolgonderwijs, zich tegen ophef
fing van dat onderwijs verzetten, be
treft een vraag van burgerrechtelijken 
aard, welke bii de krachtens de L. 0 .-wet 
te geven uitspraak niet kan worden be
slist. 

Ten onrechte 1s het besluit van het 
gemeentebestuur tot opheffing van het 
vervolgonderwijs goedgekeurd, daar het 
besluit v oor het cursusjaar 1942-1943 
in ieder geval als voorbarig dient te wor
den aangemerkt, aangezien toenmaals 
het achtste leerjaar op de lagere scholen 
nog niet was ingevoerd en er in verband 

hiermede, mede gelet op het aantal ge
gadigden in de vorige jaren, alleszins 
reden was om aan te nemen, dat er aan 
het v ervolgonderwijs nog behoefte be
stond. 

D e Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming; 

Gezien het beroep, ingesteld door E . M . 
van der Hart te Herpen tegen het besluit van 
den Commissaris der prov. Noord-Brabant 
van 6 Januari 1943, G. no. 246, waarbij goed
keuring is verleen d aan het besluit van den 
burgemeester van Ravenstein tot intrekking 
van de verordening tot regeling van het ver
volgonderwijs in de voormalige gemeente 
Herpen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
19 Januari 1944, no. 101 (1943); 

0. dat de burgemeester der gemeente R a
·venstein bij zijn besluit van 24 D ecember 
1942, gelet op de artikelen 21 en 23 derLager
Onderwijswet 1920 en op de achtste verorde
ning van den R ijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied betreffende bij
zondere maatregelen op administratiefrech
telijk gebied (Verordeningenblad 1941, no. 
152), met intrekking van zijn besluit van 10 
November 1941 de verordening tot regeling 
van het vervolgonderwijs in de voormalige 
gemeente Herpen, vastgesteld door den raad 
dier gemeente in zijne openbare vergaderin
gen van 21 October 1921 en 12 Mei 1922, 
heeft ingetrokken; 

dat de Commissaris der provincie Noord
Brabant, waarnemende de taak van Gedep. 
Staten dier provincie, bij zijn besluit van 
6 Januari 1943, het evenvermelde besluit van 
den burgemeester van Ravenstein heeft goed
gekeurd ; 

dat van deze beslissing E. M. van der Hart, 
hoofd van het openbaar vervolgonderwijs te 
Herpen, in beroep is gekomen, in hoofdzaak 
aanvoerende, dat het vervolgonderwijs in de 
gemeente H erpen een uitvloeisel is van het 
testament Van Cooth, waarin de gemeente 
Herpen een legaat werd toegewezen, bestaan
de in gronden, waarvan de opbrengst in de 
eerste plaats moest worden besteed aan open
baar landbouwonderwijs en daarnaast aan 
openbaar vervolgonderwijs; dat dit onderwijs 
stelselmatig ook gegeven is bij ·afwisseling te 
H erpen en te Over lange; dat als minimum
getal voor het aantal leerlingen door den raad 
was vastgesteld 12 en 9 leerlingen, welk aan
tal steeds bereikt is; dat het onderwijs onge
stoord heeft plaats gehad tot de combinatie 
Herpen met Ravenstein; dat de burgemeester 
van Ravenstein hem begin October 1941 
mededeelde, dat hij aan de gelden van het 
legaat Van Cooth een andere bestemming 
wenschte te geven; dat hij den burgemeester 
er op wees, dat dit hem zou spijten, daar het 
openbaar vervolgonderwijs in een behoefte 
voor de niet-leerplichtige jeugd voorzag, spe
ciaal voor arbeiderskinderen en het boven
dien een voorbereiding was voor eventueel 
landbouwonderwijs; dat hij op 24 November 

K. 2663 
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1942 ter herinnering ontving een van de bur
gemeester van Ravenstein afkomstige be
kendmaking dd. 22 November 1942, waarin 
de aanmelding voor het vervolgonderwijs· 
werd opengesteld tot en met 24 Nov. 1942 
ten gemeentehuize; dat hij hier onmiddel
lijk bezwaar tegen gemaakt heeft op de vol
gende gronden: dat het z.i. te duidelijk was , 
dat het de bedoeling was geen leerlingen t e 
zullen krijgen; dat sedert de 20 jaren, dat het 
vervolgonderwijs gegeven wordt, het nooit is 
voorgekomen, dat de leerlingen zich op zoo'n 
korten t ermijn - enkele dagen - en op zoo'n 
ongewone manier moesten opgeven; dat dit 
steeds is geweest bij het hoofd van den cur
sus; dat de gemeente Ravenstein deze wijze 
van aanmelden ook niet toepaste bij hare 
andere instellingen als b .v. de Teekenschool; 
dat het ook daar de gewoonte was, dat de 
leerlingen zich bij den Directeur aanmeldden; 
dat dit voor hem persoonlijk reeds een be
zwaar was, daar er voor het personeel een be
wijs van wantrouwen in gelegen was, alsof het 
personeel drang had uitgeoefend op de aan
melding; dat hij den burgemeester onmiddel
lijk hierop heeft gewezen en ook zijn mede
werking niet heeft verleend om de bekend
making in de school te propageeren, t eneinde 
later geen verwijt te zullen hoeren, dat er van 
de zijde van het personeel drang was uitge
oefend; dat men zich z.i. tot de gewone ma
nier, die 20 jaar gevolgd is, had moeten be
perken; dat de vraag rijst, waarom juist nu 
daarvan is afgeweken; dat de bekendmaking 
dus noch in de Jongensschool, noch op het ge
meentelijk aanplakbord is vermeld, maar uit
sluitend in de Roomsch-Katholieke Meisjes
school; dat dank zij èn de ongewone wijze van 
aanmelden èn de onvoldoende bekendmaking 
èn den zeer korten termijn het gewenschte 
resultaat bereikt zal zijn en de aanmelding 
nihil geweest zal zijn, terwijl de statistiek 
toch aantoont, dat de animo aan leerlingen 
in al die jaren niet zoo gering was; dat het 
bestreden besluit z.i . in strijd is 1 °. met de 
bepalingen van het testament Van Cooth, 
2°. met de belangen van de leerplichtvrije 
jeugd, 3 °. met het streven van het Departe
ment om zooveel mogelijk onderwijs aan de 
leerplichtvrije jeugd te vertrekken, 4 °. met 
het belang van de gemeente, daar deze ge
dwongen wordt wachtgeld uit te keeren, waar
tegenover geen tegenprestaties staan; 

0. dat de vraag of de bewoordingen van 
het testament van wijlen den Heer Mr. P. F. 
van Cooth zich tegen de opheffing van het 
vervolgonderwijs in de voormalige gemeente 
Herpen zouden verzetten, zooals de appellant 
in de openbare vergadering van de Afdeeling 
van den Raad vari State voor de Geschillen 
van Bestuur, waarin over deze zaak verslag 
is uitgebracht, heeft gesteld, bij de beslissing 
van het onderwerpelijke geschil buiten be
schouwing moet worden gelaten, aangezien 
het hier een vraag van burgerrechtelijken 
aard betreft, welke bij de dezerzijds krachtens 
de .Lager-Onderwijswet te geven uitspraak 
niet kan worden beslist; 

dat, wat nu de bedoelde opheffing zelve 
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aangaat, op grond van de ter zake uitge
brachte ambtsberichten, zooals deze op ver
zoek van de Afdeeling van 25 Augustus 1943, 
no. rnx/34 nader zijn aangevuld, moet worden 
aangenomen, dat het nemen van dezen maat
regel voor het cursusjaar 1942-1943 in ieder 
geval als voorbarig dient te worden aange
merkt, aangezien toenmaals het achtste leer
jaar op de lagere scholen nog niet was inge
voerd, en er in verband hiermede, mede ge
let op het aantal gegadigden in de vorige 
jaren, alleszins reden was om aan te nemen, 
dat er aan liet vervolgonderwijs nog behoefte 
bestond; 

dat derhalve moet worden geoordeeld, dat 
de Commissaris der provincie Noord-Brabant 
b ij zijn bestreden besluit ten onrechte het 
desbetreffende besluit van den burgemeester 
der gemeente Ravenstein heeft goedgekeurd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/x940 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 besluit van den 
Commissaris der provincie Noord-Brabant 
van 6 Januari 194_~, G. No. 246, aan het be
sluit van den burgemeester der gemeente 
Ravenstein van 24 December 1942, tot in
trekking van de verordening tot regeling van 
het vervolgonderwijs in de voormalige ge
meente Herpen, alsnog goedkeuring te ont
houden. 

(A.B.) 

10 Februari 1944. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtena_ 
renwet 1q29 art. 58, xe lid) . 

Vervolg van C . R. v. B. 12 Aug. 1943, 
A. B . 1943, blz. 816. Geen algemeen ver
bindend voorschrift is een brief van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken aan 
den Pensioenraad betreffende salaris
verhoogingen van personeel bij dien 
Raad. Evenmin is het elke andere be
slissing, die niet op de daarvoor aange
wezen wijze zou zijn openbaar gemaakt. 

Uitspraak in zake: 
J. M. Vos, wonende te Voorburg, eischer 

in hooger beroep, voor wien ter openbare te
rechtzitting als gemachtigde is opgetreden 
H. Steketee, wonende t e 's-Gravenhage, 

tegen: 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, gedaagde 
in hooger beroep, voor wien ter openbare te
rechtzitting als gemachtigde is opgetreden 
J. W. Metskes, hoofdcommies bij de afdee
ling Pensioenen en Wachtgelden bij dat De
partement, wonende te 's-Gravenhage. 

De Centrale Raad van B eroep, 
Gezien de gedingstukken; 
Gehoord de bovengenoemde gemachtigden; 

3 
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Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Secretaris-Generaal van het De

partement van Binnenlandsche Zaken bij een 
op 20 October 1942 aan J . M. Vos voornoemd 
toegezonden kennisgeving als bedoeld in art. 
34, 1e lid der P ensioenwet 1922 S. 240, heeft 
medegedeeld, dat zijn pensioensgrondslag als 
adjunct-commies bij den P ensioenraad als
mede zijn jaarwedde met ingang van 1 Nov. 
x942 zijn vastgesteld op f 2340; 

n. dat het Ambtenarengerecht te 's-Gra
venhage bij uitspraak van 18 October 1943 
- naar welker inhoud hierbij wordt verwezen 
- het door J . M. Vos tegen de vaststelling 
van zijn jaarwedde ingestelde beroep (om
trent de strekking van dit beroep wordt ver
wezen naar 's Raads uitspraak van 12 Aug. 
1943, A.W. 1943/B. 25 - A.B. 1943, blz. 816, 
Red. -) ongegrond heeft verklaard; 

0. dat H. Steketee voornoemd als gemach
tigde van J. M. Vos tegen de uitspraak van 
18 October 1943 tijdig hooger beroep heeft 
ingesteld en op de bij het beroepschrift aan
gevoerde gronden kennelijk heeft bedoeld 
den Raad te verzoeken te beslissen, dat aan 
J. M. Vos alsnog worde toegekend een jaar: 
wedde van f 2340 te rekenen van 1 J anuan 
1942 met een voor bezoldiging tellenden 
diensttijd van twee maanden; 

In rechte: 
0. dat de Raad ten deze moet onderzoeken, 

of het bovenvermelde besluit tot vaststel
ling van eischers jaarwedde in strijd is met 
een toepasselijk algemeen verbindend voor
schrift, dan wel gedaagde bij het nemen van 
dat besluit van zijn bevoegdheid kennelijk 
een ander gebruik heeft gemaakt dan tot de 
doeleinden, waarvoor dezelve is gegeven; 

O. dat de Raad met het Ambtenarenge-
recht en onder overneming van de in de aan
gevallen uitspraak dienaangaande vermelde 
gronden * van oordeel is, dat als algemeen 

* De bedoelde gronden der aangevallen 
uitspraak luiden als volgt: . 

O. dat klager zijn beroep grondt op den m
houd van den brief van verweerder, d.d. 11 
Maart 1942, en daaruit afleidt, dat klager 
recht heeft op een jaarwedde van f 2340 met 
ingang van 1 Januari 1942 met een voor be
zoldiging tellenden diensttijd van twee maan
den; 

O. dat, wil klagers beroep kans van slagen 
hebben, de inhoud van voormelden brief van 
verweerder als een te dezen toepasselijk al
gemeen verbindend voorschrift zal moeten 
worden aangemerkt; 

0. dat uit het verhandelde ter openbare 
terechtzitting is gebleken, dat de brief van 
verweerder, d.d. 11 Maart 1942, aan den Pen
sioenraad gericht, is te beschouwen als van 
internen aard en houdende de toezegging aan 
den P ensioenraad, dat een door dit lichaam 
voorgestelde salarisverhooging, overeenko
mende met een extra diensttijd van een jaar, 
van de ambtenaren die vóór hun aanstelling 
tot ambtenaar ten minste één jaar op ar
beidscontract bij den Pensioenraad waren 

verbindend voorschrift niet kan worden aan
gemerkt de in die uitspraak genoemde brief 
van gedaagde d.d. II Maart 1942, noch de 
daargenoemde missive van gedaagde van 2 7 
September 1941; 

0. dat namens eischer nader is aange
voerd, dat uit dien brief en uit die missive 
bli.ikt van een zekere gedragslijn, door het 
Rijk bij het bepalen der bezoldigingen ge
volgt, en dat moet worden aangenomen, dat 
die gedragslijn berust op een door de bevoeg
de autoriteiten genomen beslissing, waaraan 
het karakter van algemeen verbindend voor
schrift niet kan worden ontzegd; 

0. dat ook dit betoog moet worden ver
worpen, daar in geen enkel opzicht is geble
ken, dat een beslissing als door eischer be
doeld, inderdaad door de bevoegde autori
teiten is genomen, en bovendien vaststaat, 
dat een zoodanige beslissing, indien dezelve 
al zou zijn genomen, niet op de daarvoor 
aangewezen wijze is openbaa,· gemaakt; wes
halve het bestaan van een algemeen verbin
dend voorschrift, als door eischer veronder
steld, niet kan worden aanvaard; 

0. dat ook overigens niet is gebleken en 
evenmin is gesteld, dat het bestreden besluit 
met eenig toepasselijk algemeen verbindend 
voorschrift zou strijden of dat gedaagde, het 
besluit nemende, van zijn bevoegdheid tot 
het vaststellen van jaarwedden kennelijk een 
ander gebruik heeft gemaakt dan tot de doel
einden waarvoor dezelve is g_egeven; 

0. dat het door eischer tegen dat besluit. 
ingestelde beroep bij de aangevochten uit
spraak mitsdien terecht ongegrond is ver
klaard, zoodat die uitspraak moet worden 
bevestigd; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A.B.) 

werkzaam geweest en die overigens voldeden 
aan nadere in dat schrijven gestelde voor
waarden, door verweerder zou worden over
genomen en vastgesteld; 

0. dat een dergelijke toezegging, niet is een 
algemeen verbindend voorschrift en derhalve 
de niet naleving of niet juiste nakoming van 
een dergelijke toezegging niet is een inbreuk 
op een algemeen verbindend voorschrift; 

0. dat derhalve verweerder. ook al zou hij 
den inhoud van zijn brief, d.d. II Maart 1942, 
ten aanzien van klager niet juist hebben toe
gepast - iets wat door verweerder uitdruk
kelijk wordt ontkend - met zou hebben 
gehandeld in strijd met een algemeen ver
bindend voorschrift; 

0. dat nog minder de tot de Burgemeesters 
gerichte missive van verweerder van 27 Sep
tember 1941 betreffende het meetellen van 
diensttijd op arbeidsovereenkomst bij benoe
ming in vasten dienst, als een algemeen ver
bindend voorschrift kan gelden, zijnde deze 
missive blijkens hare bewoordingen niet an
ders dan een wenk, waarbij een bepaalde ge
dragslijn "in overweging" gegeven wordt. 
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zo Februari 1944• UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Alg. Rijks
ambtenarenreglement art. 82). 

Het verhoor van een verdachte, als 
bedoeld bij art. 57 van het Wetboek van 
Strafvordering, is naar zijn aard geheel 
iets anders dan een ambtenaar in de ge
legenheid stellen zich te verantwoorden 
ter zake van eenig plichtsverzuim. Dat 
verhoor kan dus niet gelden als zooda
nige gelegenheid, welke is voorgeschre
ven ter waarborging van een goeden 
procesgang voor den ambtenaar. Het 
strafbesluit wordt nu nietig verklaard. 

Uitspraak in zake: 
A., wonende te Amsterdam, eischer in hoo

ger beroep, te dezer zake domicilie gekozen 
hebbende te 's-Gravenhage aan de Heeren
straat no. 15a, ten kantore van Mr. J. F. B. 
Rutgers, advocaat, in persoon ter openbare 
terechtzitting verschenen. bijgestaan door 
zijn raadsman Mr. J. F. B. Rutgers voor
noemd, 

tegen: 
den waarnemend Directeur-Generaal van po
litie te Nijmegen, gedaagde in hooger beroep, 
voor wien ter openbare terechtzitting als ge
machtigde is opgetreden Dr. A. Spruijt, ma
joor der Staatspolitie, wonende te Nijmegen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de gedingstukken; 
Gehoord bovengenoemde verschenen per

sonen alsook als getuige, van wege eischer 
medegebracht, S. M. S. Modderman, kapi
tein der Staatspolitie, wonende te Amster
dam; 

Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat de waarnemend Directeur-Generaal 

van Politie dd. 3 Augustus 1943 het navol
gende besluit heeft genomen: 

,,De Directeur-Generaal van Politie, 
0. dat uit bij zijn bureau ingekomen ambts

berichten is komen vast te staan dat de voor
malige agent van Politie te Amsterdam A., 
op r Februari 1943 opdracht heeft gekregen 
een onderzoek in te stellen in het pand Bosch 
en Lommerweg 295 te Amsterdam, alwaar 
gevestigd is een filiaal van de manufacturen
zaak van de N.V. H. C. Veldhuis en dat hij 
tijdens dit onderzoek zich verschillende goe
deren, in eigendom toebehoorende aan voor
noemde N. V. wederrechtelijk heeft toege
eigend en onder zijn uniform verstopt, welke 
goederen later bij zijn fouilleering weer te 
voorschijn kwamen; 

0 . dat deze handelwijze een dusdanig ern
stig plichtsverzuim oplevert in den zin van 
art. 80 van het Algemeen Rijksambtenaren
reglement dat hij deswege bij de Nederland
sche Politie niet kan worden gehandhaafd; 

Gezien het door A. onderteekende proces
verbaal van verhoor, alsmede het door hem 
mede ingediend verzoekschrift d.d. 3 Juni 
1943; 

In aanmerking nemende dat de Officier 
van Justitie bij de Arr.-Rechtbank deze zaak 
heeft geseponeerd op grond van het over hem 
uitgebrachte reclasseeringsrapport; 

Gelet op de artt. 80-84 van het Algemeen 
Rijksambtenarenreglement en art. 2, re lid, 
tweeden volzin van de Verordening No. ro8! 
1940 van den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche Gebied (Vierde Veror
dening betreffende bijzondere maatregelen 
op administratief- rechtelijk gebied); 

Legt aan A., opperwachtmeester der Staats
politie ter standplaats Amsterdam, de disci
plinaire straf op van ontslag; 

Beveelt de onmiddellijke t enuitvoerlegging 
van deze straf." 

0. dat het Ambtenarengerecht te Amster
dam bij uitspraak van 3 November 1943 -
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen 
- het door A. tegen voormeld besluit inge
stelde beroep ongegrond heeft verklaard· 
zijnde aan het dictum dier uitspraak nog toe~ 
gevoegd: ,, , waardoor de opgelegde straf van 
ontslag wordt bekrachtigd"; 

0 . dat Mr. J. F. B. Rutgers, als gemach
tigde van eischer, van die uitspraak tijdig is 
gekomen in hooger beroep, bij beroepschrift 
op de daarbij aangevoerde gronden vorderen
de, dat het den Rade behage voormelde uit
spraak te vernietigen en het bestreden besluit 
nietig te verklaren; 

In rechte: 
0 . dat in dit geding moet worden onder

zocht, of het bovenvermelde besluit van 3 
Augustus 1943 kan worden aangetast op een 
d er gronden, genoemd in art. 58, lid r en 2, 

der Ambtenarenwet 1929, en deze Raad al
lereerst de vraag zal beantwoorden, of het 
bestreden besluit, waarbij eischer is gestraft 
met ontslag uit den dienst met onmiddellijke 
tenuitvoerlegging van de straf, feitelijk of 
rechtens strijdt met de toepasselijke alge
meen verbindende voorschriften; 

0. dat onder de algemeen verbindende 
voorschriften, welke ten deze van toepassing 
zijn, onder meer behoort art. 82 van het Alge
meen Rijksambtenarenreglement , van welk 
artikel het eerste lid luidt: ,,De straf wordt 
niet opgelegd, dan nadat de ambtenaar in de 
gelegenheid gesteld is zich, ter keuze van het 
bevoegd gezag, mondeling of schriftelijk, bin
nen 4 maal 24 uur te verantwoorden. Bij 
zijne verantwoording mag hii van de hulp 
van anderen gebruik maken."; 

0. dat blijkens den inhoud der gedingstuk
ken eischer zich op r Februari 1943 heeft 
schuldig gemaakt aan diefstal van eenige 
goederen, toebehoorende aan de Naamlooze 
Vennootschap v/h H . C. Veldhuis, in één van 
wier filialen een inbraak was gepleegd, waar
naar eischer een onderzoek moest instellen; 
dat hij, nadat een persoon, die onbekend 
wenschte te blijven, aan het bureau van po
litie aan den Admiraal de Ruijterweg aangifte 
had gedaan, dat twee agenten van politie, die 
een onderzoek in bedoelden winkel instelden, 
eenige voorwerpen in den zak hadden gesto
ken, als verdacht van diefstal is gehoord door 
den inspecteur van politie A. J. Bonekamp 
op 2 Februari 1943; 

0. dat dit verhoor van den verdachte A., 
hetwelk kennelijk was een verhoor, als be
doeld bij art. 57 Sv., naar zijn aard geheel 
iets anders is dan een ambtenaar in de gele-
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genheid stellen zich te verantwoorden ter 
zake van eenig plichtsverzuim, waarvoor het 
bevoegde administratief orgaan in overwe
ging heeft genomen of zal nemen hem een 
disciplinaire straf op te leggen; 

0. toch dat bij een zoodanige verantwoor
ding de tekortkoming, waarom het gaat, uit 
een geheel ander oogpunt zal, althans kan, 
worden bekeken en in een gansch ander licht 
zal, althans kan, worden gesteld dan bij een 
verhoor, als bovenbedoeld; 

0. dat hieruit volgt, dat het voorschrift 
van lid 1 van voormeld art. 82, hetwelk is 
gegeven om den ambtenaar een goeden pro
cesgang te waarborgen, in het onderhavige 
geval niet is nageleefd, nu vaststaat, dat aan 
het nemen van het bestreden besluit uitslui
tend is voorafgegaan het bovenvermelde ver
hoor en niet eenig verhoor of eenige verant
woording, als bedoeld in lid 1 van meerge
noemd art. 82 ; 

0. dat deze schending van lid 1 van art. 82 
van het Algemeen Rijksambtenarenreglement 
moet leiden, met vernietiging van de uit
spraak, waarvan b eroep, tot n ietigverklaring 
van het bestreden besluit van 3 Aug. 1943; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 
Vernietigt de u itspraak , waarvan beroep; 
Verklaart nietig het bestreden besluit van 

den waamemenden Directeur-Generaal van 
Politie van 3 Augustus 1943. 

(A.B.) 

II Februari z944. ARREST van den Hoo
gen Raad. (B. W. artt. 1401 en 1844). 

Het Gemeentebest. - i.c. B. en W. -
zou, door zich niet overeenkomstig het 
door haar ambtenaar bij eischer opge
wekte vertrouwen te gedragen, althans 
door eischer daarvan niet vooraf te ver
wittigen, slechts dàn hebben gehandeld 
in strijd met regelen van betamelijkheid, 
indien het van de uitlating van dien 
ambtenaar op de hoogte ware geweest. 

Hieraan doet niet af, dat die ambte
naar voor de behandeling van dergelijke 
zaken zou zijn aangewezen, vermits hij, 
naar 's Hofs vaststelling, niet bevoegd 
was de Gemeente civielrechtelijk te bin
den en eischer dit bij eenig nadenken 
had moeten begrijpen. 

Zou de ambtenaar B. en W. op de 
hoogte hebben gebracht van zijn toezeg
ging aan eischer, dan zou - gelijk ge
zegd - de Gemeente aansprakelijk kun
nen worden gesteld. Zou de ambtenaar 
B. en W. niet hebben ingelicht, dan zou 
eischer hem daarvan een verwijt kun
nen maken. Echter kan de ambtenaar 
niet geacht worden naar in het maat
schappelijk verkeer geldende regelen 
van betamelijkheid tegenover eischer te 
zijn gehouden om, met schending van 
den ambtelijken geheimhoudingsplicht, 
hem de plannen der Gemeente mede te 
deelen. 

Nu het Hof vaststelde, dat de ambte
naar onbevoegd was de Gemeente civiel
rechtelijk te binden en eischer dit bij 

eenig nadenken moet hebben begrepen, 
oordeelde het terecht, dat die ambtenaar 
door zijn toezegging aan eischer geen 
contractueele verplichting t.l.v. de Ge
meente vermocht te doen ontstaan. 

Hieraan doet niet af de bewering dat 
de Gemeente door die toezegging of het 
daardoor opgewekte vertrouwen is ge
baat. Immers de stelling, dat iemand, 
voor wien een derde zonder daartoe be
voegd te zijn een overeenkomst aangaat, 
tot nakoming daarvan is gehouden op 
grond van het enkele feit dat hij door 
die overeenkomst wordt gebaat, vindt in 
de wet geen steun. 

L. P. J. Geldens, wonende te Amsterdam, 
eischer tot cassatie van een tusschen partijen 
op 20 Januari 1943 gewezen arrest van het 
G erechtshof aldaa r (1943, No. 691), adv. Mr. 
A.E. J. Nysingh, 

tegen: 
1°. Ir. J. L. Ineke!, wonende te Amsterdam, 
en 2 °. de Gemeente Amsterdam, te dezen 
vertegenwoordigd door haar Burgemeester, 
verweerders in cassatie, adv. Mr. F. M. Wes
terouen van Meeteren. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden arrest blijkt: 
dat eischer in cassatie - verder te noemen 

Geldens - de verweerders - verder te noe
men Ineke! en de Gemeente - heeft ge
daagd voor de Rechtbank te Amsterdam ten 
einde hoofdelijk, des dat de een betalende de 
ander zal zijn bevrijd, te worden veroordeeld 
tot vergoeding van door hem, Geldens, ge
leden of nog te lijden schade, het bedrag op 
te maken bij staat en te verevenen volgens de 
wet, daartoe ~tellende: 

"dat hij, Geldens, en G . J. Slot bij acte 
dd. 29 September 1929 hebben gekocht van 
Mr. J. R. Voûte, handelende zoowel voor zich 
als in kwaliteit van· lasthebber van zijne kin
deren de navolgende terreinen: 

De boerderij "Vredehoek" met gebouwen, 
erven, diverse perceelen, weiland, moesland 
en water, gelegen te Amsterdam (voormalig 
Sloten) tezamen groot 14 h.a. 60 are en 85 
c.a., zoomede een warmoezierstuin met wo
ning en schuur gelegen te Amsterdam, (voor
malig Sloten) aan den Uitweg, tezamen groot 
1 H .A. , 19 are en 10 c.a. zulks tegen den prijs 
van f 1.50 per Mt, zijnde in totaal f 236992.50 
voorts op de bepalingen en bedingen als in 
die acte omschreven; 

dat bij art. 18 dezer acte bepaald was: 
De verkooper verklaart de bij deze akte 

verkochte perceelen met andere perceelen 
reeds voor eenigen tijd aan de Gemeente Am
sterdam schriftelijk ten verkoop te hebben 
aangeboden en wel bij schrijven dd. 23 April 
1929, waarvan een afschrift aan dit contract 
is gehecht. De kooper verzoekt deze aanbie
ding in stand te laten met dien verstande, 
dat de verkooper tegenover hem vrij zal zijn 
ingeval vóór 2 Mei 1930 de aanbieding door 
de Gemeente Amsterdam onvoorwaardelijk 
rechtsgeldig mocht zijn aanvaard en de koop
prijs betaald, in dit geval zal derhalve de 
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onderhavige koop ontbonden zijn en de som 
van f 50,000 voorschreven door verkooper 
aan kooper worden gerestitueerd. De verkoo
per verbindt zich op schriftelijk verzoek van 
kooper zijn aanbieding aan de Gemeente Am
sterdam in te trekken, zoolang deze nog niet 
op de wijze zooals gezegd, zal zijn aanvaard; 

dat Mr. Voûte bedoelde terreinen benevens 
nog eenige andere, die minder gunstig gele
gen waren, per einde April I929 (ongeveer 
6 h .a.) aan de Gemeente had aangeboden 
tegen den uniformen prijs van f 1.50 per M2 ; 

dat Mr. Voûte daarop per J October I929 
aan den Directeur van Publieke Werken der 
Gemeente Amsterdam heeft doen weten, dat 
hij zijne bij schrijven dd. 28 April j.1. gedane 
bereidsverklaring ten verkoop aan de Ge
meente alleen wenscht te handhaven onder 
voorwaarden dat de koopprijs moest worden 
voldaan op 2 Mei rg_1o, en dat hij zich voor
behoudt zijn aanbod in te trekken, zoolang 
dit niet rechtsgeldig, onder overlegging van 
de bewijzen, dat de voor den aankoop ver
eischte medewerking van publiekrechtelijke 
organen is verkregen door de Gemeente zal 
zijn geaccepteerd; 

dat Geldens met genoemden Slot in de ja
ren Ig27 en 1g2g doende waren geweest, voor 
de bebouwing dezer terreinen de goedkeuring 
van de competente autoriteiten van de Ge
meente Amsterdam te verkrijgen, doch hierin 
niet geslaagd waren, dank zij kennelijke te
gen""'.erking, hebbende hij en Slot reeds in 
1 028 deze terreinen in optie gehad van Mr. 
Voûte, met het oog op vorenstaand doel, te
gen f 200.000 doch hiervan niet tijdig kunnen 
gebruil<: maken. dank zij het te lang uitblij
ven, zijdens de Gemeente van eene behoorlijk 
omlijnde beslissing op de door hem ingedien
de ontwerpen; 

dat hij, hoezeer hii aan zijn aankoop van 
Mr. Voûte geen ruchtbaarheid had gegeven, 
enkele weken later bemerkte dat die koop 
niet voor iedereen geheim was gebleven en 
hii daarop begon te vreezen, dat Publieke 
We~ken zulks wellicht ook vernemende, mo
gelijk nog onwelwillender tegenover de plan
nen van Slot en hem zou komen te staan; 

dat hij onder gemelde omstandigheden be
ter achtte royaalweg aan deAfdeelingGrond
exploitatie der Gemeente mede te deelen, dat 
hij voornoemde gronden op 29 September · 
102q van Mr. Voûte had gekocht en op reke
ninl!'. van den koopprijs reeds f 50,000 had be
taald; 

dat hij, die ten deze van Slot volkomen 
vriiheid van handelen had 11:ekregen, op Za
terdag ~ October 1q2q zich heeft gewend tot 
I~. Ineke!. hoofd van de afdeeling grondbe
drijf der Publieke Werken Gemeente Am
sterdam, en aan Ir. Ineke! onder overlegging 
van voormeld koopcontract met Mr. Voûte 
heeft medegedeeld, dat Slot en hij, Geldens, 
gelet op den meer dan langzamen gang van 
de desbetreffende onderhandelingen tot het 
verkri jgen der Gemeentelijke goedkeuring 
tot de exoloitatie dier terreinen, ook wel be
reid zouden ziin de door hen van Mr. Voûte 
gekochte terreinen aan de Gemeente te ver
koopen, doch met eenige winst, indien zij dan 

terstond eenige perceelen bouwrijpen grond 
tegen den geldenden canonprijs in een nader 
overeen te komen buurt in erfpacht zouden 
kunnen krijgen; 

dat Ir. Ineke! daarop hem verzocht heeft 
per omgaande eene nauwkeurige offerte 
schriftelijk bij hem in te dienen, onder bij
voeging van het voorloooig koopcontract met 
Mr. Voûte, opdat een en ander nog den daar
op volgenden Maandag 7 October in zijn be
zit zou zijn, waarna hij uiterlijk binnen tien 
dagen zijne beslissing aan hem, Geldens, zou 
mededeelen; 

dat het aanbod van Mr. Voûte aan de 
Gemeente ad f 1.50 per M2 op dit tijdstip 
niet was ingetrokken, en de door Geldens en 
Slot bij de Gemeente in te dienen offerte 
vanzelfsprekend een hoogeren prijs zou in
houden, zoodat, indien het aanbod van Mr. 
Voûte niet spoedig zou worden ingetrokken, 
de Gemeente, die zooals bleek groot belang 
had bi.i deze terreinen, vanzelfsprekend op 
het aanbod van Mr. Voûte zou kunnen in
gaan, alhoewel het aanbod van Mr. Voûte ad 
f r.50 per M 2 ook 6 h.a. minder gunstig ge
legen terreinen omvatte - ter voorkoming 
een hoogeren prijs aan hem en Slot te moeten 
betalen; 

dat hij ter verhindering dat zijne aanbie
ding aa'n de Gemeente reeds bij voorbaat uit 
hoofde van den hoogeren prijs in ongenade 
zou vallen, tegelijk met die aanbieding om
gaand aan Mr. Voûte moest kennis geven 
(conform den laatsten regel van het voor
loopig koopcontract met Mr. Voûte), dat hij 
- Mr. Voûte - zijne aanbiedingen aan de 
Gemeente Amsterdam moest intrekken; 

dat hij, Geldens, die bedoeld contract reeds 
aan Ir. Ineke! had overgelegd en hem op deze 
clausule had gewezen, dien ambtenaar aan 
het einde van voormeld onderhoud op s Oct. 
I92g mededeelde, dat hij zijn offerte binnen 
den gestelden tijd zou indienen, doch (onder 
verwijzing naar bedoelde bepaling) hij, Gel
dens, zich nog eerst naar de grondeigenaren, 
vertegenwoordigd door Mr. Voûte, moest be
geven om deze krachtens evenbedoelde clau
sule hun offerte aan de Gemeente te doen 
intrekken; 

dat Ir. Ineke! hierop aan hem heeft geant
woord: 

.,Nu U mij in mijn kwaliteit kennis hebt 
laten nemen van Uw voorloopig koopcon
tract, is dat voldoende", althans woorden 
van gelijke strekking heeft gebezigd; 

dat hij uit dit antwoord van Ir. Ineke! op 
zijn vraag niet anders kon afleiden dan dat 
deze een formeele intrekking van het aanbod 
van Mr. Voûte (waar hieraan door Mr. 
Voûte gevolg moest worden gegeven, zoodra 
hij, Geldens, dit wenschte) niet verlangde en 
dat aanbod voor den duur der onderhande
lingen met Geldens als gesuspendeerd be
schouwde, d.w.z. de Gemeente tijdens voor
meld tijdsbestek het aanbod Voûte niet zou 
accepteeren; 

dat hij zijn offerte (d.w.z. van Slot en hem) 
nog dienzelfden dag bij de Gemeente, n.l. 
het Hoofd der afdeeling Grondexploitatie, 
heeft ingediend, zoodat deze in ieder geval 
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op Maandag 7 October 1929, in handen van , 
Ir. Inckel kwam; 

dat hij, vertrouwende op de duidelijke toe
zegging van Ir. Inckel, er niet toe is over
gegaan aan Mr. Voûte te kennen te geven, 
dat deze zijn aanbod aan de Gemeente moest 
intrekken; 

dat, indien Ir. Inckel die belofte niet hadde 
gedaan, hij, Geldens zeker schriftelijk aan 
Mr. Voûte zou hebben aangezegd het aanbod 
aan de Gemeente onverwijld in te trekken; 

dat men inmiddels van Gemeentewege, in 
strijd met elk begrip van goede trouw, heeft 
gemeend niets beters te kunnen doen dan in 
een avondvergadering van den Gemeenteraad 
een spoedvoordracht van Burgemeester en 
Wethouders tot aankoop van alle voormelde 
terreinen conform de hierboven bedoelde of
ferte van Mr. Voûte aan B. en W . door den 
Raad te doen aannemen, vervolgens hals over 
kop de goedkeuring van Ged. Staten op dat 
Raadsbesluit uit te lokken en daarna bij 
deurwaardersexploi t aan Mr. Voûte het voor
melde raadsbesluit met de goedkeuring van 
Ged. Staten te beteekenen, al hetgeen op 17 
October HJ29 door Mr. Voûte aan hem, Gel
dens, die toen van dit alles nog niets wist, 
werd medegedeeld ;" 

dat Geldens voorts heeft gesteld, dat hem 
en Slot aldus de gekochte gronden zijn ont
gaan en zij daardoor groote schade leden o.m. 
doordat hun de winsten ontgingen, die zij 
door de exploitatie en/of den verkoop daar
van hadden kunnen maken, zijnde Ineke! en 
de Gemeente voor die schade aansprakelijk 
oo door Geldens uitvoerig aangegeven gron
den, waaroo hieronder - voorzoover in cas
satie nog van belang - nader wordt terug
gekomen, en verder dat Slot al zijn aanspra
ken, te dier zake tegen de Gemeente aan hem, 
Geldens, heeft overgedragen, doch niet zijn 
rechten tegen Ineke! aan hem heeft gece
deerd, zoodat hij tegenover Ineke! slechts ge
rechtigd is tot de helft der door hen geza
menlijk .,.eleden schade; 

dat de Rechtbank bij vonnis van 31 Dec. 
1q40 Geldens niet-ontvankelijk heeft ver
klaard in zijn vordering tegen d e Gemeente, 
voorzoover deze niet is gegrond op het be
paalde bij art. 1403 B. W.; en, alvorens ver
der te beslissen, Geldens heeft toegelaten 
door getuigen te bewijzen; 

"dat hij aan het einde van zijn voormeld 
onderhoud m et Ir. Inckel aan deze mededeel
de, dat hij zijn offerte binnen den gestelden 
tijd zou indienen, doch zich nog eerst naar 
de grondeigenaren, vertegenwoordigd door 
Mr. Voûte, moest begeven om dezen hun 
offerte aan de gemeente te doen intrekken ; 
dat Ir. Ineke! hierop heeft gezegd: Nu U mij , 
in mijn kwaliteit kennis hebt laten nemen 
van Uw voorloopig koopcontract is dat vol
doende of althans woorden van gelijke s trek
king heeft gebezigd;" 

dat Ineke! en de Gemeente van dit vonnis 
in hooger beroep zijn gekomen en Geldens 
van zijn zijde incidenteel beroep heeft inge
steld; 

dat het Hof bij de bestreden uitspraak -
voorzoover in cassatie van belang - heeft 

overwogen : 
1. ,,dat de uiteenzetting in de dagvaarding 

van de rechtsgronden, waarop Geldens zijn 
vordering doet steunen, het moeilijk maakt, 
die rechtsgronden scherp te onderkennen, 
maar het Hof meent die uiteenzetting als 
volgt te moeten verstaan: 

A . wat betreft de vordering tegen Ineke! : 
a . Door zijn in de dagvaarding vermeld ge

drag bij het onderhoud op s October 1929 
heeft Ineke! bij Geldens het gerechtvaardigd 
vertrouwen gewekt, dat gedurende een zeker 
tijdvak - van ongeveer 10 dagen - waarin 
het aanbod van Geldens zou worden onder
zocht, de Gemeente op het voorstel Voûte 
niet zoude ingaan, m .a .w. dat voorstel zou 
beschouwen als gesuspendeerd. Door, toen 
Ineke! in dat tijdvak er kennis van kreeg, dat 
de Gemeente het voorstel Voûte toch ijlings 
zoude aannemen, Geldens niet te waarschu
wen oodat deze gelegenheid zoude hebben 
aan Voûte last te geven zijn aanbod in te 
trekken - waartoe Geldens ingevolge zijn 
overeenkomst met Voûte de bevoegdheid 
had, - heeft Ineke! een onrechtmatige daad 
te!a(enover Geldens begaan; 

b. enz.; 
c. enz. ; 
2.,,dat in het vonnis, waarvan beroep, niet 

geheel duidelijk is te lezen, hoe de Recht
bank oo de verschillende vorderingen, op 
voormelde grondslagen steunende, heeft be
slist, m aar een onderzoek daarnaar achter
wege kan blijven, omdat het Hof, de vorde
ringen ambtshalve op hare ontvankelijkheid 
onderzoekende van oordeel is, dat Geldens 
in elk dier drie vorderingen niet-ontvankelijk 
is; 

3 . ,,dat van een onrechtmatige daad van 
Ineke!, als onder a omschreven, geen sprake 
is, vermits Ineke! ongetwijfeld niet bevoegd 
was , Geldens te waarschuwen, wat de ge
meente voornemens was te doen, immers een 
dergelijk handelen geheel zoude indruischen 
tegen de verplichting van een ambtenaar, 
datgene wat hij omtrent plannen van zijn 
superieuren te weten komt, niet aan buiten
staanders te ooenbaren, hetgeen te meer 
klemt, nu uit de stellingen van de dagvaar
ding moet worden afgeleid dat volgens Gel
dens het welslagen van de olannen, die de 
gemeente had met betrekking tot de onder
havige gronden , in gevaar moest komen in
dien Geldens daarvan op de hoogte werd ge
bracht vóór dat ze ten uitvoer waren gelegd; 

B. Wat betreft de vordering van Geldens 
tegen de Gemeente: 

4. ,,dat het Hof de grondslagen van deze 
vordering meent aldus te moeten verstaan : 

I. De onrechtmatige daad van Ineke!, hier
boven onder a omschreven, is een onrecht
matige daad van de Gemeente, aangezien 
Ineke! in deze handelde en naliet te handelen 
als orgaan van de gemeente; 

II. enz. 
III. Indien de onrechtmatige daad van 

Ineke!, boven onder a vermeld, niet is een 
onrechtmatige daad van d e Gemeente, is de 
Gemeente, als werkgeefster van Inckel, voor 
de gevolgen van die daad, die 1 een onrecht-
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matig karakter had en die Ineke! beging bin_ 
nen den kring van zijn werkzaamheden a ls 
werknemer van de Gemeente, verantwoorde
lijk ingevolge art. 1403 B . W.; 

IV. enz. 
V. De Gemeente, tijdens de onderhandelin

gen met Geldens, het aanbod Voûte aanne
mende, heeft tegenover Geldens geschonden 
een contractueele verplichting, die op haar 
was komen te rusten, doordat Ineke!, als ver
tegenwoordigende de Gemeente, namens haar 
door zijn uiting op 5 October 1929, had toe
gezegd dat de Gemeente tijdens de onder
handelingen het voorstel Voûte als gesuspen
deerd zoude beschouwen, althans bij Geldens 
het rechtmatig vertrouwen had gewekt, dat 
de Gemeente dat zoude doen; dit klemt te 
meer omdat de Gemeente die toezegging van 
Ineke! heeft bekrachtigd en daardoor is ge
baat; 

VI. enz.; 
VII. De Gemeente, wier bestuursorgaan, 

met name Burgemeester en Wethouders, op 
de hoogte was van het onderhoud van Ineke! 
met Geldens op 5 October, heeft een onrecht
matige daad gepleegd tegenover Geldens 
door , ondanks de in dat onderhoud door 
Ineke! gedane toezegging, dat de Gemeente 
het aanbod Voûte gedurende eenige dagen 
als gesuspendeerd zoude beschouwen, toch 
in die dagen het voorstel Voûte aan te ne
men; 

5, .,dat de Rechtbank Geldens niet-ont
vankelijk heeft geoordeeld in zijn vordering 
tegen de Gemeente, voor zoover niet steu
nende op de bepaling van art. 1403 B. W., 
dus in de vorderingen hierboven omschreven 
onder I , V en VII; 

6. ,,dat in zijn eerste incidenteele grief Gel
dens hiertegen opkomt betoogende, dat hij 
ook in zijne vorderingen, voorzoover niet ge
bouwd op art. 1403 B. W., ontvankelijk had 
moeten zijn verklaard; 

7. ,,dat deze grief niet behoeft te worden 
onderzocht vcorzoover zij betreft de vorde
ringen onder I en V omschreven, vermits het 
Hof van oordeel is, dat in elk geval Geldens 
in die vorderingen op andere gronden dan 
waarop de beslissing der Rechtbank steunt, 
niet-ontvankelijk is; 

8. ,,dat aan die vorderingen ten grondslag 
ligt of een onrechtmatige daad van Ineke!, 
gepleegd als vertegenwoordigende de Ge
meente (vordering I) of een civielrechtelijke 
verbintenis, door Ineke! als orgaan van de 
Gemeente of in haar dienst voor haar aange
gaan ( vordering V); 

Q . ,,dat hierboven onder A echter reeds is 
-overwogen, dat een onrechtmatig handelen 
van Ineke! als Geldens in zijn vordering I op 
het oog heeft niet kan worden gesproken, ter
wijl het Hof oordeelt, dat Ineke! onbevoegd 
was de Gemeente civielrechtelijk te binden 
en Geldens dat bij eenig nadenken moet heb
ben begrepen; 

10. ,,dat van een bekrachtiging door de 
Gemeente van de beweerde toezegging van 
Ineke! niets bli.ikt (eerder van het tegendeel) 
en op het beweerde feit, dat de Gemeente 
<!oor die toezegging is gebaat, zich geen ver-

bintenis van de Gemeente tegenover Geldens 
laat construeeren; 

11. ,,dat de grief echter wèl doel treft voor 
wat betreft de vordering, onder VII omschre
ven; 

12. ,,dat Geldens in die vordering alsnog 
ontvankelijk moet worden verklaard; 

,,Wat betreft die vordering: 
13. ,,dat de Rechtbank, eenmaal beslist 

hebbende, dat Geldens in alle vorderingen, 
voor zoover niet steunende op art. 1403 B. 
W., niet-ontvankelijk was, de onder VII om
schreven vordering uiteraard ter zijde heeft 
gelaten; 

14. ,,dat intusschen de vraag, welke de be
slissing op die vordering beheerscht, goed
deels samenvalt met de door de Rechtbank 
wèl behandelde vraag, wat moest worden be
slist op de - door de Rechtbank ontvanke
lijk geoordeelde - vorderingen, steunende op 
art. 1403, op welke vraag het antwoord in 
het vonnis luidt, dat Geldens door getuigen 
de juistheid van zijn lezing van het onder
houd op s October 1g29 zal hebben te be
wijzen; 

15. ,,dat het Hof met de Rechtbank oor
deelt, dat indien juist is de voorstelling die 
in de dagvaarding Geldens van het onder
houd geeft, de Gemeente, van het onderhoud 
kennis dragende, op eene in het maatschap
pelijk verkeer ontoelaatbare wijze tegenover 
Geldens heeft gehandeld door tijdens de on
derhandelingen zonder eenige voorafgaande 
waarschuwing het voorstel Voûte aan te ne
men; 

16. ,,dat het Hof verwerpt de in de eerste 
grief van de Gemeente voorgedragen stelling, 
dat uit vaststaande feiten blijkt, dat Geldens 
uit de woorden van Ineke! niet het vertrou
wen heeft geput dat het voorstel Voûte zou 
worden beschouwd als te zijn gesuspendeerd; 

17. ,,dat voor zoover in de tweede grief 
van de Gemeente moet worden gelezen de 
stelling, dat Geldens eenig vertrouwen op 
suspensie van het voorstel Voûte niet heeft 
kunnen opvatten, omdat hij moest beseffen, 
dat Ineke! niet bevoegd was omtrent zulk 
een suspensie eenige bindende toezegging te 
doen, het Hof van oordeel is, dat, gelet op de 
positie van Ineke! in de behandeling van za
ken betreffende aankoopen van grond door 
de Gemeente, bedoeld vertrouwen bij Gel
dens terecht heeft postgevat, ook al moest -
gelijk hierboven reeds werd opgemerkt -
Geldens bij eenig nadenken begrijpen, dat 
Ineke! de Gemeente niet civielrechtelijk kon 
binden; 

18. ,,dat voor de hier aan de orde zijnde 
vraag of de Gemeente onrechtmatig handel
de door een door haar ambtenaar opgewekt 
vertrouwen niet te honoreeren,nietbeslissend 
is of tot de vestiging van dat vertrouwen mis_ 
schien heeft medegewerkt een onjuist -
maar niet onbegrijpelijk - inzicht van Gel
dens in de bevoegdheid van Ineke!, en daar
om de in de tweede grief opgeworpen vraag, 
of Ineke! al dan niet bevoegd was een toe
zegging tot suspensie van het aanbod Voûte 
te geven, de beslissing van het geding niet 
beheerscht; 
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19. ,,dai: het kernpunt van het geschil is 
gelegen in deze vraag, of een gemeentebe
stuur, indien de voor de behandeling van ze
kere zaken aangewezen ambtenaar zich in 
zulk een zaak tegen een belanghebbende uit
laat op een wijze, die bij dezen redelijkerwijs 
een zeker vertrouwen moet vestigen, niet 
naar regelen van betamelijkheid zich dien
overeenkomstig moet gedragen, althans, in
dien het zulks niet wenscht te doen, niet den 
belanghebbende daarvan tijdig moet verwit
tigen, een vraag, welke het Hof in haar alge
meenheid bevestigend beantwoordt; 

20. ,,dat intusschen in het even overwogene 
er van wordt uitgegaan dat, wanneer komt 
vast te staan, dat Ineke! zich tegenover Gel
dens heeft uitgelaten als bij dagvaarding ge
steld, het gemeentebestuur (B. & W.), het 
noodige doende om nog tijdens de onderhan
delingen met Geldens tot aanvaarding van 
het aanbod Voûte te komen, zulks deed ter
wijl het met de bedoelde uitlatingen van 
Ineke! tegenover Geldens bekend was; 

2 1. ,,dat echter, indien 't gemeentebestuur 
van die uitlatingen onkundig was, in haar 
gedrag, hierboven sub VII omschreven, niet 
een onrechtmatige daad van de Gemeente 
kan worden gezien; 

22. ,,dat bekendheid van het Gemeentebe
stuur met het door Ineke! in het onderhoud 
van s October gesprokene niet als van zelf
sprekend kan worden beschouwd en de Ge
meente niet geacht kan worden zoodanige 
bekendheid te hebben erkend; 

23. ,,dat daarom de bewijsopdracht in het 
vonnis van Geldens, welke op zich zelve juist 
is - ook nu alleen aan de orde is de vraag, 
of de vordering van Geldens boven onder 
B VII vermeld toewijsbaar is - moet wor
den uitgebreid met het door Geldens gestelde 
feit, dat het gemeeutebestuur, toen het het 
Raadsbesluit tot aanneming van het aanbod 
Voûte uitlokte, van de uitlating van Ineke! 
aan · Geldens, in de bewijsopdracht vermeld, 
op de hoogte was ;" 

dat het Hof daarop het beroepen vonnis 
heeft vernietigd, voorzoover gewe2en in de 
zaak tegen Ineke! en Geldens in zijn vorde
ring tegen Ineke! niet-ontvankelijk heeft ver
klaard, voorts het vonnis heeft vernietigd, 
voorzoover gewezen in de zaak tegen de Ge
meente, in zooverre Geldens daarbij niet
ontvankelijk is verklaard in zijn vordering, 
hierboven onder B VII omschreven, en Gel
dens alsnog in die vordering ontvankelijk 
heeft verklaard, en het vonnis in laatstge
noemde zaak voor het overige heeft be
krachtigd met dien verstande, dat het door 
Geldens te leveren bewijs ook zal omvatten 
het hierboven in de 23e rechtsoverweging 
vermelde feit; 

0. dat als middelen van cassatie zijn aan
g.evoerd: 

I. S . of v. t. van de artt. 1, s, 48, 59, 134, 
140 Rv., 1401, . 1402 en 1403 B . W., in ver
band met art. a Ambtenarenreglement van de 
Gemeente Amsterdam, art. 20 Algemeene 
Yoorschriften van B. en W. van Amsterdam, 
bedoeld in het vierde lid van genoemd art. 3, 
en het 2e en 3e gedeelte van het Besluit van 

B. en W . van Amsterdam dd. 22 Januari 
1937, en 40, 41, 42, 43 en 272 S r. , door in dit 
geding, waarin hij, Geldens, a ls grondslag 
voor zijne vorderingen stellende onder meer: 

dat bij een onderhoud, dat hij op s October 
1939 heeft gehad met Inckel in diens quali
teit van gemeenteambtenaar, hoofd van de 
afdeeling grondbedrijf der Publieke Werken 
Gemeente Amsterdam, door dezen bij hem, 
Geldens, het gerechtvaardigd vertrouwen is 
opgewekt, dat gedurende een zek~r tijdvfk 
- van ongeveer 10 dagen - waann een ze
ker, ten processe nader omschreven, aanbod 
van Geldens door de Gemeente zou worden 
onderzocht, de Gemeente op het eveneens 
nader omschreven aanbod Voûte niet zoude 
ingaan, m . a.w. dat voorstel zou beschouwen 
als gesuspendeerd; 

dat Geldens daarop vertrouwende heeft 
nagelaten door Voûte diens aanbod te doen 
intrekken, waartoe hij ingevolge zijn over
eenkomst met Voûte de bevoegdheid had 
gelijk Ineke! en de Gemeente bekend was; 

dat de Gemeente gedurende bedoeld tijd
vak in strijd met bedoeld door Ineke! opge
wekt vertrouwen het aanbod Voûte heeft 
aanvaard, zonder dat Geldens tevoren was 
gewaarschuwd dat de Gemeente zich niet 
naar dat opgewekt vertrouwen zou gedragen, 
opdat hii de gelegenheid zoude hebben het 
aanbod Voûte te doen intrekken; 

dat Geldens door de aanvaarding van het 
aanbod Voûte schade heeft geleden ; 

dat Geldens gehandeld heeft voor zich en 
een ander wiens rechten op hem zijn over
gegaan; 

gevorderd heeft de hoofdelijke veroordee
ling van Inckel en de Gemeente tot vergoe
ding der geleden en te lijden schade onder 
meer op grond van onrechtmatige daad, 

voor wat de Gemeente betreft hierin ge
legen 

a. dat zij, wier bestuursorgaan, met nam e 
Burgemeester en Wethouders op de hoogte 
was van het onderhoud van Ineke! met Gel
dens op s October, ondanks de door verweer
der Ineke! - die daarbij handelde in zijn 
kwaliteit binnen den formeelen kring van zijn 
bevoegdheid en als uitvloeisel van de hem 
opgedragen werkzaamheden - gedane toe
zegging, immers het door hem opgewekt ver
trouwen, dat de Gemeente gedurende eenige 
dagen het aanbod Voûte als gesuspendeerd 
zou beschouwen, toch in die dagen dat aan
bod heeft aangenomen; 

b. dat haar bedoelde ambtenaar I neke! 
heeft nagelaten Geldens te waarschuwen, 
toen hij er kennis van kreeg, dat de Gemeen
te het aanbod Voûte toch ij lings zou aanne
men, opdat deze de gelegenheid zou hebben 
aan Voûte last te geven zijn aanbod in te 
trekken, waartoe Geldens de bevoegdheid 
had ingevolge zijn overeenkomst met Voûte; 

en voor wat Ineke! betreft eveneens gele
gen in het nalaten in de vermelde omstandig
heden van bedoelde waarschuwing, 

te beslissen dat deze laatst bedoelde vor
dering en die sub b niet ontvankelijk zijn , 
zulks op den in de hierboven weergegeven 
3e rechtsoverweging vermelden grond; 
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en voorts door ten aanzien van de sub a 
bedoelden grondslag der vordering, welke 
vordering het Hof ontvankelijk verklaart, te 
overwegen en te beslissen gelijk in het arrest 

omschreven onder meer in de hierboven weer
gegeven 15e rechtsoverweging; doch niette
genstaande de hierboven opgenomen 17e, 18e 
en 1qe overwegingen verder te overwegen en 
te beslissen gelijk in de hierboven weergege
ven overwegingen 20 tot en met 23 is ge
schied; 

ten onrechte, 
I. omdat indien de voor de behandeling 

van zekere zaken aangewezen gemeenteamb
tenaar zich in zulk een zaak tegen een be
langhebbende uitlaat op een wijze, die bij 
dezen redelijkerwijze een zeker vertrouwen 
moet vestigen, de Gemeente door na te laten 
zich dienovereenkomstig te gedragen, althans 
indien zij nalaat dien belanghebbende daar
van tijdig te doen verwittigen, onrechtmatig 
handelt, immers zich gedraagt op een wijze 
welke strijdt met de zorgvuldigheid welke in 
het maatschappelijk verkeer ten aanzien van 
de rechten en belangen van anderen betaamt, 
en daartoe geenszins is vereischt dat het ge
meentebestuur (waarmede in het arrest be
doeld wordt het college van B. en W. der 
Gemeente) met bedoelde uitlatingen van 
dien ambtenaar bekend was toen dat bestuur 
het noodige deed om de handeling van de 
Gemeente, welke in strijd is met het opge
wekte vertrouwen, tot stand te kunnen bren
gen, in casu toen dat college het Raadsbesluit 
tot aanvaarding van het aanbod Voûte u it
lokte, daar dergelijke onbekendheid hoog
stens naar gelang van de verdere omstandig
heden de leden van het gemeentebestuur per
soonlijk van blaam ontheft, doch zulks on
rechtmatige daad van - en schuld daaraan 
bij - de Gemeente als rechtspersoon niet 
opheft, zoodat het Hof ten onrechte de aan 
Geldens reeds door de Rechtbank opgedragen 
bewijslevering heeft uitgebreid in voege als 
voren omschreven; 

2. omdat indien de voor de behandeling 
van zekere zaken aangewezen gemeenteamb
tenaar zich in zulk een zaak tegen een be
langhebbende uitlaat op een wijze, die bij 
dezen redelijkerwijs een zeker vertrouwen 
moet vestigen dat de Gemeente zich op een 
bepaalde wiize zal gedragen, het door dezen 
ambtenaar nalaten dien belanghebbende tij
dig er van te verwittigen, dat de Gemeente 
zich niet dienovereenkomstig zal gedragen, 
een onrechtmatige daad oplevert, waarvoor 
deze ook oersoonlijk aansprakelijk is, ver
mits dergelijk nalaten vormt een zich gedra
gen op een wijze welke strijdt met de zorg
vuldigheid welke in het maatschappelijk ver
keer ten aanzien van de rechten en belangen 
van anderen betaamt, en deze ambtenaar, 
die het vertrouwen blijkbaar ten onrechte 
had gevestigd, verplicht was tot dergelijke 
waarschuwing, waardoor de door Geldens te 
lijden schade voorkomen had kunnen worden 
en gelijk Geldens gesteld had, voorkomen zou 
ziin, over te gaan, hoedanige verplichting 
niet wordt opgeheven door het enkele feit, 
dat een ambtenaar in het algemeen tegenover 

de Gemeente gehouden is datgene, wat hij 
omtrent plannen van zijn superieuren te 
weten komt, niet aan buitenstaanders te 
openbaren ook niet indien het welslagen van 
die plannen door dergelijke waarschuwing in 
gevaar moest komen, 

hebbende het Hof door anders te beslissen 
uit het oog verloren dat indien de figuur deze 
is geweest, dat de mededeeltng van Ineke! 
omtrent hetgeen de gemeente resp. zijn supe
rieuren, zouden doen, foutief was geweest, 
rectificatie van diens eenmaal gedane foutie
ve openbaring van de plannen plicht was te
genover Geldens en niet in strijd met eenige 
verplichting tegenover. de Gemeente, terwijl, 
indien de figuur deze was, dat de mededee
ling van Ineke! omtrent hetgeen de Gemeen
te resp. zijn superieuren zouden doen, achter
af bleek niet in vervulling te zullen gaan, 
hetzelfde moet worden aangenomen, zoodat 
het Hof de vordering tegen Ineke! ten on
rechte niet-ontvankelijk heeft verklaard, ze
ker nu uit de posita der inleidende dagvaar
ding niet blijkt en het Hof ook niet heeft 
vastgesteld dat Ineke! zijn superieuren van 
het door hem opgewekte vertrouwen op de 
hoogte heeft gebracht en deze hem desniet
tegenstaande gelast zouden hebben tegen
over Geldens te zwijgen of hem verboden 
zouden hebben bedoelde waarschuwing te 
doen; 

3. omdat het door Ineke! nalaten de sub 
II bedoelde waarschuwing aan Geldens te 
doen evenals het opmaken van het bedoelde 
vertrouwen bij Geldens gedragingen zijn wel
ke door den betrokken ambtenaar, gelijk 
reeds bij inleidende dagvaarding gesteld was, 
in zijn kwaliteit, als uitvoering van de hem 
onP-edragen werkzaamheden en binnen den 
formeelen kring van zijn bevoegdheid wer
den verricht, zoodat, waar dat nalaten een 
onrechtmatige daad oplevert, immers een 
zich gedragen op een wijze welke strijdt met 
de zorgvuldigheid welke in het maatschap
pelijk verkeer ten aanzien van de rechten en 
belangen van anderen betaamt, zulks ook als 
onrechtmatige daad van de Gemeente zelf 
tegenover Geldens valt aan te merken, al
thans de Gemeente daarvoor tegenover Gel
dens uit kracht van het bepaalde in art. 1403 
B. W., aansprakelijk is, 

en in ieder geval de Gemeente zelf, door 
Geldens in den waan te laten dat zij overeen
komstig het door haar ambtenaar opgewekte 
vertrouwen zou handelen en hem niet tijdig 
te doen waarschuwen, toen zij besloot anders 
te handelen, een onrechtmatige daad op vo
renomschreven gronden tegenover Geldens 
pleegde, hetgeen door het feit, dat die be
paalde ambtenaar tegenover de Gemeente 
verplicht zou zijn geweest tot verder zwijgen 
t egenover Geldens, niet anders wordt, en 
waarbij het ook onverschillig is of het Ge
meentebestuur al dan niet van het door haar 
ambtenaar opgewekte vertrouwen op d e 
hoogte is geweest ; 

II. S. of v. t. van de artt. 1, 5, 48, 59, 134 
en 140 Rv. , 1_,02, 1303, 1349, 1351, 1352, 
1356, l .'174, 1375, 1376, 1390, 1391, 1392, 
1:,03, 1829, 1834, 1836, 1843 en 1844 B. W ., 
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door te beslissen dat de vordering, door Gel
dens tegen de Gemeente ingesteld, voorzoo
ver berustende op een civielrechtelijke ver
bintenis, door Ineke! als orgaan van de Ge
meente of in haar d ienst voor haar aange
gaan, welke grondslag in het arrest in de 
hierboven overgenomen 4e overweging is 
weergegeven, niet-ontvankelijk is, zulks op 
de in de ge overweging (slot) en roe over
weging vermelde gronden; ten onrechte: 

1 °. omdat de toezegging of de een zeker 
vertrouwen vestigende uitlating van een voor 
de behandeling van dit soort zaken aange
wezen gemeenteambtenaar in zulk een zaak 
tegenover een belanghebbende, die in diens 
kwaliteit besprekingen m et hem voert over 
den verkoop van gronden aan de Gemeente, 
de Gemeente wel degelij k civielrechtelijk 
bindt, ook al zou deze ambtenaar daardoor 
intern zijn volmacht of bevoegdheid hebben 
overschreden, althans wanneer de Gemeente 
door die toezegging of het opgewekte ver
trouwen is gebaat; 

2 °. omdat het Hof uit het oog heeft ver
loren eenerzijds - hetgeen het Hof zelf ,in 
zijn arrest in ander verband heeft vastgesteld 
- dat, gelet op de positie van Ineke! in de 
behandeling van zaken betreffende aankoo
pen van grond door de Gemeente, het ver
trouwen op suspensie van het voorstel Voûte 
bij Geldens terecht heeft postgevat, ook al 
moest hij bij eenig nadenken begrijpen, dat 
Ineke! de Gemeente niet civielrechtelijk kon 
binden en dat tot de vestiging van dat ver
trouwen misschien heeft medegewerkt een 
onjuist - maar niet onbegrijpelijk - inzicht 
van Geldens in de bevoegdheid van Ineke!; 

a nderzijds - gelijk door Geldens reeds bij 
inleidende dagvaarding gesteld - dat de be
scherming van derden te goeder trouw ver
eischt dat hij die een bepaald beroep of be
trekking vervult, geacht moet worden een 
vertegenwoordigingsbevoegdheid te hebben 
ontvangen, gelijk in het maatschappelijk ver
keer in den regel m et een gelijke opdracht 
aan iemand iu een zoodanig beroep of be
trekking onder gelijke omstandigheden ge
paard gaat; 

dat toch Geldens niet m oest en kon begrij
pen (dus niet als zeker moest aannemen) dat 
de door Ineke! op s 0 ctober 1929 gedane toe
zegging en gemaakte afspraken als vorenom
schreven, buiten diens bevoegdheden lagen; 
dat Geldens eene ev entueele onbevoegdheid 
van Ineke! zelfs niet kon vermoeden, daarge
laten, d at de omstandigheid dat een derde 
zulks had kunnen vermoeden, niet voldoende 
was om de goede trouw van d ien derde bui
ten te sluiten (en dus de Gemeente als niet 
gebonden te beschouwen); 

dat toch door de gedragingen van het be
voegd orgaan der Gemeente he t vertrouwen 
bij Geldens moest worden gewekt, dat de 
toezegging van Ineke!, dat het aanbod Voûte 
gedurende de onderhandelingen over het aan.. 
bod Geldens gesuspendeerd zou blijven, de 
G emeente zou binden; 

dat dus ook al zou Ineke! tot het doen van 
voormelde toezeggingen en afspraken met 
Geldens niet gerechtigd zijn geweest, zoo is 

de Gemeente daardoor toch gebonden, im
mers de G emeente stlizwijgend hare be
k rachtiging heeft gegeven aan de afspraken 
van Ineke!, althans daardoor gebaat was, al
thans Ineke! in casu de schijn meedroeg van 
bevoegd vertegenwoordiger van de Gemeente 
die schijn aan Gemeente kan worden toege
rekend ; en Geldens, die als derde te goeder 
trouw met haar in relatie is getreden, be
hoort te worden beschermd; al hetgeen de 
vordering op den hier behandelden grond
slag ontvankelijk en toewijsbaar doen zijn; 

0. dat het eerste middel in zijn eerste on
derdeel aantast 's Hofs beslissing aangaande 
de vordering van Geldens tegen de Gemeen
te, voorzoover deze berust op een door de 
Gemeente gepleegde onrechtmatige daad, 
door ondanks Inckel's toezegging van suspen
sie toch het voorstel Voûte aan te nemen; 

dat het Hof van oordeel is, dat het Ge
meentebestuur - -in dezen het · college van 
B. en W. - door zich niet overeenkomstig 
het beweerdelijk door Ineke! bij Geldens op
gewekte vertrouwen t e gedragen, althans 
door Geldens daarvan niet vooraf te verwit
tigen, slechts dàn zou hebben gehandeld in 
strijd met regelen van betamelijkheid, indien 
het van de uitlating van Ineke! tegenover 
Geldens op de hoogte ware geweest, toen het 
het raadsbesluit tot aanvaarding van het 
aanbod Voûte uitlokte; 

dat deze beslissing juist is; 
dat toch genoemd bestuursorgaan kwalijk 

kan worden gezegd de tegenover Geldens be
tamende zorgvuldigheid niet te hebben in 
acht genomen door geen rekening te houden 
met een door Ineke! bij Geldens opgewekt 
vertrouwen op suspensie van het voorstel 
Voûte, indien het van deze omstandigheid 
onkundig is geweest; 

dat hieraan niet afdoet, dat Ineke! zou zijn 
de voor de behandeling van deze zaken aan
gewezen gemeenteambtenaar, vermits hij, 
naar 's Hofs vaststelling, niet bevoegd was 
de Gemeente civielrechtelijk te binden en 
Geldens zulks bij eenig nadenken had moe
ten begrijpen; 

dat hieruit volgt, dat het eerste onderdeel 
faalt; 

0. dat het tweede onderdeel betreft de 
ontvankelijkheid van de in 's Hofs eerste 
rechtsoverweging onder a omschreven vor
dering tegen.Jnckel persoonlijk; 

dat aan dit onderdeel de stelling ten grond
slag ligt, dat de verplichting van Ineke! tot 
waarschuwing van Geldens, dat de Gemeente 
zich anders zou gedragen dan Geldens zou 
hebben vertrouwd, niet wordt opgeheven 
door het enkele feit, dat een ambtenaar in 
het algemeen gehouden is datgene wat hij 
omtrent de plannen van zijn superieuren te 
weten komt, niet aan buitenstaanders te 
opePbaren: 

dat ook dit onderdeel niet kan slagen; 
dat t och, nu het Hof aannam, dat hetgeen 

Ineke! in dit geval wist omtrent het voor
nemen der Gemeente, viel onder den zooeven 
vermelden geheimhoudingsplicht - welk 
oordeel als van feitelijken aard in cassatie 
niet ten toetse kan komen - , Ineke! niet ge-
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.acht kan worden naar in het maatschappelijk 
verkeer geldende regelen van betamelijkheid 
tegenover Geldens gehouden te zijn om, met 
schending van bedoelden ambtsplicht, hem 
omtrent de plannen der Gemeente in te lich
ten; 

dat immers, indien Ineke! Burg. en Weth. 
op de hoogte zou hebben gebracht van zijn 
toezegging aan Geldens, de Gemeente aan
sprakelijk zou kunnen worden gesteld (gelijk 
bij de behandeling van het eerste onderdeel 
bleek), terwijl, indien Ineke! gemeld college 
niet zou hebben ingelicht, Geldens hem daar_ 
van een verwijt zou kunnen maken, doch niet 
mocht verlangen, dat Ineke! hem in strijd 
met zijn ambtsplicht de plannen van de Ge
meente zou mededeelen; 

0. dat het derde onderdeel van dit middel 
betrekking heeft op de vordering tegen de 
Gemeente, omschreven in de 4e rechtsover
weging van het arrest onder I en III, en, uit
gaande van een door Ineke! gepleegde on
rechtmatige daad, welke zou bestaan in zijn 
verzuim Geldens tijdig te waarschuwen, de 
Gemeente aansprakelijk acht hetzij omdat 
dit verzuim ook als een onrechtmatige daad 
van de Gemeente zelve valt aan te merken, 
hetzij ingevolge art. 1403 B. W.; 

dat evenwel aan deze stelling haar grond
slag ontzinkt, indien - gelijk hier het geval 
is - het achterwege laten van bedoelde 
waarschuwing niet als een onrechtmatige 
daad van Ineke! kan worden beschouwd; 

dat ook het slot van dit onderdeel niet tot 
cassatie kan leiden, waarvoor zij verwezen 
naar het met betrekking tot het eerste onder
deel overwogene; 

0. dat het tweede middel opkomt tegen de 
niet-ontvankelijkverklaring van de vordering 
tegen de Gemeente, berustend op een civiel
rechtelijke (contractueele) verbintenis, die 
door Inckel's toezegging aan Geldens voor de 
Gemeente in het leven zou zijn geroepen; 

dat wat aangaat het in dit middel onder 
r O betoogde, het Hof vaststelde, dat Ineke! 
onbevoegd was de Gemeente civielrechtelijk 
te binden en Geldens dit bij eenig nadenken 
moet hebben begrepen, tegen welke feitelijke 
beslissing in cassatie niet kan worden opge
komen; 

dat op grond van deze feiten het Hof te
recht oordeelde, dat Ineke! door zijn toezeg
ging geen contractueele verplichting ten laste 
van de Gemeente vermocht te doen ont
staan; 

dat hieraan niet afdoet de bewering, dat 
de Gemeente door die toezegging of het op
gewekte v ertrouwen is gebaat; 

dat toch voor de stelling, dat iemand, voor 
wien een derde zonder daartoe bevoegd te 
zijn een overeenkomst aangaa t, tot nakoming 
daarvan is gehouden op grond van het enkele 
ieit dat hij door die overeenkomst wordt ge
baat, in de wet geen steun is te vinden; 

dat al hetgeen in dit middel onder 2 ° te 
berde wordt gebracht, afstuit op 's Hofs fei
telijke vaststelling dat Geldens bij eenig na
denken moest begrijpen, dat Ineke! de Ge
meente niet civielrechtelijk kan binden, en 
dat van een bekrachtiging door de Ge-

meente van Inckel's toezegging niets blijkt 
( eerder het tegendeel) , terwijl het hier her
haalde beroep op gebaat zijn van de Ge
meente reeds boven werd verworpen; 

dat mitsdien de middelen niet tot cassatie 
kunnen leiden; 

Verwerpt het beroep. 
Veroordeelt de eischende partij in de kos

ten van het geding in cassatie gevallen. (Sa
laris f 500). 

[ Gewezen overeenkomstiR de conclusie 
van den wnd. Proc.- Gen. ·wijnve/dt.] 

(N. J.) 

11 Februari 1944. ARREST van den Hoo
gen Raad. (B. W. art. 1639 o, Eerste 
Uitvoeringsbesluit gi1940 § 1 en 2, Rv. 
artt. 343- 358). 

Een werkgever, die vergunning heeft 
verkregen van den Directeur-Generaal 
om, in afwijking van het algemeene pu
bliekrechtelijke verbod van § 1 van het 
z.g. Ontslagbesluit 9/1940, een werkne
mer te ontslaan, vermag dezen, zoo hij 
- gelijk i.c. - voor bepaalden tijd was 
aangenomen, ingevolge art. 1639 o niet 
rechtmatig te ontslaan vóór d en over
eengekomen tijd, tenzij om een drin
gende, onverwijld medegedeelde reden. 

De uitzondering op het publiekrechte
lijk verbod voor het geval art. 1639 p 
van toepassing is, d.i. indien een drin
gende reden tot het ontslag aanwezig is, 
zet geenszins op zij de in art. 1639 o ge
stelde voorwaarde, dat, om het ontslag 
in den zin van dit art. rechtmatig te 
doen zijn, vereischt is onverwijlde me
dedeeling van die reden aan de weder
partij. 

De rechter in hooger beroep vermag 
niet te weigeren getuigen te hooren op 
grond, dat in eersten aanleg een partij, 
hoewel haar de gelegenheid was gegeven 
tot het voorbrengen van getuigen, zulks 
niet heeft gedaan. 

L. B. Dietvorst, wonende te Amsterdam, 
eischer tot cassatie van een op rr Mei 1943 
door de Arr.-Rechtbank aldaar tusschen par
tijen gewezen vonnis, adv. Mr. C. P . Hier
neiss, 

tegen : 
de Vennootschap onder de firma Loman & 
Pijpers, gevestigd te Blaricum, verweerster 
in cassatie, adv. Mr. F. C. Stähle; gepleit 
door Mr. L. A. van den Heuvel. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden vonnis blijkt: 
dat Dietvorst bij inleidend request voor 

den Kantonrechter te Hilversum van de ven
nootschap, boven en behalve een bedrag aan 
loon, heeft gevorderd een schadeloosstelling 
van f 360, daartoe stellende, dat hij met in
gang van 1 Januari 1941 bij de vennootschap 
in dienst is getreden als chef inwendigen 
dienst voor werkzaamheden in Noord-Frank-
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rijk voor den tijd van 13 weken, dus tot 30 
Maart 1941, tegen een loon van f 60 per 
week, doch hij door haar op 16 Februari 1941 
zonder dringende reden op staanden voet is 
ontslagen; 

dat de vennootschap de gestelde dienstbe
trekking heeft erkend, met dien verstande, 
dat Dietvorst als ploegbaas in dienst geno
men is en belast werd met het doen van in
koopen voor haar bedrijf, doch heeft aange
voerd, dat zij hem op 16 Februari 1941 recht
matig ontslagen heeft op grond van dronken
schap en gepleegde onregelmatigheden bij de 
afrekening van zijn inkoopen; 

dat Dietvorst vervolgens heeft aangevoerd, 
dat de vennootschap heeft nagelaten om deze, 
overigens door hem betwiste dringende reden 
onverwijld aan hem mede te deelen; 

dat de vennootschap dit op haar beurt heeft 
ontkend, daarbij voegende, dat it_1 ieder geval 
de reden van het ontslag aan Dietvorst be
kend was; 

0. dat de Kantonrechter bij interlocutoir 
vonnis van 4 November 1941 aan de ven
nootschap het bewijs door getuigen van de 
aanwezigheid van een dringende reden heeft 
opgelegd, daarbij overwegende, dat een for
meele mededeeling van de dringende reden 
niet noodig is, wanneer de wederpartij uit het 
verband moet begrijpen op grond waarvan 
het ontslag viel; 

dat de Kantonrechter bij eindvonnis van 30 
Juni 1942, met toevoeging van de loonvorde
ring tot een bedrag van f 90.37, den eisch tot 
schadeloosstelling heeft ontzegd, van oordeel, 
dat bewezen was de aanwezigheid van een 
dringende reden voor onmiddellijk ont~lag; 

dat de Kantonrechter bij dat vonnis r,nder 
meer overwoog: ,,dat eischer zich heeft be
klaagd over het weigeren van verder uitstel 
tot het hooren van nog meer getuigen ten te
gen bewijs, doch ten onrechte, nu daarvoor 
van 18 December 1941 af de gelegenheid is 
gegeven, - op elke aanmelding partijen ook 
tusschentijds · zouden bijeengeroepen zijn, -
het tegenbewijs nog eens op 5 Mei tot 26 Mei 
werd verdaagd, daar de getuigen met Pink
steren zouden komen, en ook nadien geen 
aanmelding heeft plaats gehad; 

,,dat een moeilijkheid, getuigen te hooren, 
daargelaten of door of voor eischer wel elke 
gelegenheid te baat genomen is, niet in elk 
geval een reden is tot het ophouden van een 
geding, doch kan gelijkstaan met de onmoge
lijkheid zich bewijs te verschaffen, en aan 
een zaak niet hoeft af te doen; 

dat dit in het bijzonder klemt in dit geval, 
nu de moeite niet is genomen te zeggen, wat 
die getuigen dan wel zouden kunnen verkla
ren tegenover een bewijs, dat zelfstandig en 
op zichzelf te beoordeelen is;" 

0. dat de Rechtbank bij het bestreden von
nis op het beroep van Dietvorst het inter
locutoir vonnis van den Kantonrechter heeft 
bekrachtigd, het eindvonnis heeft vernietigd 
wat betreft de loonvordering en deze voor 
een bedrag van f 233.87 heeft toegewezen, 
doch zich heeft vereenigd met de beslissing 
omtrent de vordering tot schadeloosstelling, 
na op dat punt te hebben overwogen: ,,dat de 

vijfde grief deze is, dat de Kantonrechter bij 
ziin tusschenvonnis de vennootschap niet tot 
het getuigenbewijs omtrent de dringende re
denen had mogen toelaten, omdat door haar 
bij antwoord niet was gesteld, dat de beweer -
de dringende reden aan de wederpartij on
verwijld is medegedeeld; 

"dat deze grief reeds daarom faalt, omdat 
in de t en deze toepasselijke Ontslagverorde
ning niet wordt verwezen naar art. 1639 o B. 
W ., zoodat niet noodig is, dat na het ont
dekken van de dringende reden, om ontslag 
toelaatbaar te maken, dit onmiddellijk moet 
worden gegeven, noch dat die reden onver
wijld moet worden medegedeeld; 

"dat derhalve aan de orde komt de zesde 
grief, de waardeering van het door de ven
nootschap bijgebrachte bewijs betreffende; 

"dat de Kantonrechter terecht, op de 
gronden in zijn eindvonnis vervat, waarnaar 
de Rechtbank verwijst, heeft aangenomen 
dat de door de vennootschap gestelde drin
gende redenen voor ontslag van Dietvor-st uit 
haar dienst bewezen zijn; 

"dat de Kantonrechter daarbij tevens op 
goede gronden het beklag van Dietvorst over 
het weigeren van verder uitstel tot het hoo
ren van nog meer getuigen van zijn kant heeft 
afgewezen en de Rechtbank om dezelfde re
denen Dietvorst zijn subsidiair verzoek om 
in hooger beroep nog getuigen te mogen voor
brengen van de hand wijst;" 

0. dat Dietvorst het vonnis aanvalt met 
de navolgende middelen van cassatie: 

I. S . althans v . t. van de artt. 1639 o, 
1639 P, 1639 r en 1639 t B. W ., par. 1 van de 
Verord. van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied betreffende het 
beperken van werk van 11 Juni 1940 nr. 
8/1940 (oud), j 0

• par. 1 aanhef en sub 3 van 
het ingevolge deze Verord. uitgevaardigde 
Eerste Uitvoeringsbesluit van den Secr.-Gen. 
van het Dep. van Sociale Zaken nr. 9/ r940, 
en art. 48 Rv., omdat de Rechtbank heeft 
overwogen : dat in de ten deze toepasselijke 
Ontslagverordening niet wordt verwezen naar 
art. 1639 o B . W ., zoodat niet noodig is, dat 
na het ontdekken van de dringende reden, om 
ontslag toelaatbaar te maken, dit onmiddel
lijk moet worden gegeven, noch dat die reden 
onverwijld moet worden medegedeeld; 

zulks ten onrechte, omdat voornoemde 
Verordening en voornoemd Uitvoeringsbe
sluit geen inbreuk maken noch bedoelen te 
maken op de in art. 1639 o B. W. gestelde 
vereischten voor de rechtmatige beëindiging 
eener dienstbetrekking zonder opzegging of 
zonder inachtneming van de voor opzegging 
geldende bepalingen, en in het bijzonder de 
in dit artikel gestelde eisch, dat de dringende 
reden onverwijld medegedeeld wordt, derhal
ve ten volle van kracht blijft; 

II . S. althans v. t.van de artt. 103, 104, 
199, 200 en 353 Rv. en de artt. 1902, 1903 en 
1932 B . W., omdat, nadat eischer in hooger 
beroep acte gevraagd had van zijn verzoek 
alsnog tot het nader leveren van tegenbewijs 
door getuigen te worden toegelaten, de Recht
bank dit verzoek geweigerd heeft uit over
weging, dat de Kantonrechter in zijn eind-
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vonnis, waarnaar de Rechtbank verwijst, op 
goede gronden het beklag van eischer over 
het weigeren van verder uitstel tot het hoo
ren van nog meer getuigen van zijn kant heeft 
afgewezen en de Rechtbank om dezelfdt> re
denen eischers subsidiair verzoek om in hoo
ger beroep nog getuigen te mogen voorbren
gen van de hand wijst; 

zulks ten onrechte, omdat het door eischer 
in eersten aanleg, al dan niet door zijn schuld, 
voorbij laten gaan van de gelegenheid om al 
zijn getuigen te doen hooren en zijn verzuim 
om den Kantonrechter mede te deelen wat 
die getuigen zouden kunnen verklaren, geen 
reden kon of mocht zijn voor de Rechtbank 
in hooger beroep om het in die instantie door 
eischer gedane bewijsaanbod te passeeren, 
vermits ook in hooger beroep de rechter ver
plicht is de partij, die bij strijd over de feiten 
toelating tot bewijs door getuigen verzoekt, 
daartoe toe te laten; 

0. omtrent het eerste middel: 
dat par. x van het in het middel aangehaal

de Eerste Uitvoeringsbesluit, gelijk dit op 16 
Februari 19.p luidde, aan leiders van onder
nemingen verbood werknemers te ontslaan, 
terwijl ingevolge par. 2 de Directeur-Gene
raal van den Arbeid uitzonderingen kon vast
stellen; 

dat de strekking van dit Besluit was om 
het ontslaan van werknemers tegen te gaan, 
doch niet om op zij te zetten de voor beëin
diging eener dienstbetrekking geldende be
palingen van het B. W.; 

· dat derhalve een werkgever, die vergun
ning verkregen had van den Directeur-Gene
raal om, in afwijking van het algemeene pu
bliekrechtelijke verbod, een werknemt'r te 
ontslaan, dezen, zoo hij - gelijk ten deze 
D ietvorst - voor bepaalden tijd was aan
genomen, ingevolge art. 1639 o B. W. niet 
rechtmatig vermocht te ontslaan vóór den 
overeengekomen tijd verstreken was, tenzij 
hij de dienstbetrekking deed eindigen om een 
dringende, aan de wederpartij onverwijld me
degedeelde reden; 

dat voorts het Besluit zelf een algemeene 
uitzondering op het publiekrechtelijk ver
bod gaf voor het geval art. 1639 p van toe
passing is, dat is indien voor den werkgever 
een dringende reden tot ontslag aanwezig is; 

dat echter ook daarbij geenszins op zij 
werd gezet de in art. 1639 o gestelde voor
waarde, dat, om het ·ontslag in den zin van 
dit artikel rechtmatig te doen zijn, vereischt 
is, dat de dringende reden onverwijld aan de 
wederpartij worde medegedeeld; 

dat mitsdien het eerste middel gegrond is; 
0. wat het tweede middel aangaat: 
dat de Kantonrechter geweigerd heeft ver

der uitstel aan Dietvorst te geven tot het 
hooren van nog meer getuigen ten tegenbe
wijs, op grond dat daartoe tevoren meerma
len gelegenheid was gegeven, zonder dat daar
van gebruik was gemaakt, en de moeilijk
heid getuigen voor te brengen niet steeds een 
reden is tot het ophouden vàn een geding, 
in het bijzonder niet, nu Dietvorst niet heeft 
medegedeeld, wat die getuigen zouden kun
nen verklaren; 

dat, wanneer de Rechtbank overweegt, dat 
zij om "dezelfde redenen" afwijst het verzoek 
van Dietvorst om in appèl nog getuigen te 
mogen voorbrengen, de Hooge Raad c!it al
dus verstaat, dat de Rechtbank in hetgeen 
zich bij den Kantonrechter heeft afgespeeld, 
grond vindt om het hooren van getuigen in 
appèl te weigeren; 

dat toch niet bedoeld kan zijn, dat het ge
beurde bij den Kantonrechter zich in hooger 
beroep heeft herhaald, immers aldaar geen 
gelegenheid tot het hooren van getuigen is 
gegeven, terwijl - blijkens de in het bestre
den vonnis ingelaschte memorie van grieven 
- toen wèl de namen van vier getuigen en 
het onderwerp, waarover deze zouden kun
nen verklaren, werden medegedeeld; 

dat het middel terecht klaagt, dat door 
voormeld oordeel van de Rechtbank zijn ge
schonden de artt. 103 en 353 Rv.; 

dat toch het hooger beroep een nieuwe 
behandeling van het geding ten doel heeft en 
de rechter niet vermag te weigeren getuigen 
te hooren, op grond dat in eersten aanleg een 
partij, hoewel haar de gelegenheid gegeven 
was tot het voorbrengen van getuigen, ,.ulks 
niet heeft gedaan; 

dat mitsdien ook dit middel gegrond is; 
Vernietigt het bestreden vonnis van de 

Arr.-Rechtbank te Amsterdam; 
Verwijst de zaak naar die Rechtbank ter 

verdere behandeling en beslissing met inacht
neming van dit arrest; 

Veroordeelt verweerster in de kosten op de 
voorziening in cassatie gevallen. (Salaris 
f 435) . 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den wnd. Proc.-Gen. Wijnveldt.] 

(N. J.) 

,4 Februari ,944. BESLUIT van den Se
cretàris-Generaal van het D epartement 
van Binnenlandsche Zaken. (Wet op het 
begraven art. 16). 

Nu slechts enkele gebouwen, alle be
hoorende aan hetzelfde kerkgenootschap, 
dat vergunning tot aanleg van een be
graafplaats heeft gevraagd, op minder 
dan so meter afstand van de aan te leg
gen begraafplaats zijn verwijderd, kun
nen deze gebouwen niet geacht worden 
deel uit te maken van een bebouwde 
kom. De aanleg der begraafplaats is der
halve met art. 16 re lid niet in strijd. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door F. Hoo
gendijk te Wassenaar en Dr. G. van Houtum 
te 's-Gravenhage tegen het besluit van den 
Commissaris en de leden van Ged. Staten, 
fungeerende bestuursraden der provincie 
Zuid-Holland van 25/28 Augustus 1942, B. 
No. 5416/14 (4e afdeeling), Res. No. 75 A.R., 
waarbij gehandhaafd is het besluit van den 
burgemeester van Wassenaar van 3 Maart 
1942 tot het verleenen van verlof aan het 
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Roomsch-Katholieke Kerkbestuur van de 
Parochie "De Goede Herder" tot den aanleg 
van een begraafplaats; 

D en R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
24 Februari 1943, No. 21) ; 

0. dat de burgemeester van Wassenaar bij 
zijn besluit van 3 Maart 1942 aan het 
Roomsch-Katholieke Kerkbestuur van de 
Parochie "De Goede Herder" verlof heeft 
verleend tot den aanleg van een bijzondere 
begraafplaats op het aan dit kerkbestuur in 
eigendom toebehoorende terrein; 

dat, nadat F. Hoogendijk, huurder van het 
achter dit terrein gelegen perceel, kadastraal 
bekend gemeente Wassenaar, sectie F. No. 
6087, mede namens den eigenaar van dit per
ceel, Dr. G. van Houtum, tegen het genoem
de besluit van den burgemeester bezwaar had 
gemaakt , de Commissaris en de leden van 
Ged. Staten, fungeerende bestuursraden det 
provincie Zuid-Holland, bij besluit van 25 
Augustus 1942, B. No. 5416/14 (4e afd.) Res. 
No. 75 A.R., met handhaving van het bestre
den besluit, het beroep ongegrond hebben 
verklaard, daarbij overwegende, dat de adres
sant van oordeel is, dat hier gehandeld is in 
strijd met art. 16 van de wet van den rnen 
April 1869 S. 65, tot vaststelling van bepa
lingen betrekkelijk het begraven van lijken, 
de begraafplaatsen en de begrafenisregten, 
omdat de ontworpen begraafplaats op min
der dan 50 meter van de bebouwde kom zou 
zijn gelegen; 

dat de adressant voorts eenige bezwaren 
van meer algemeenen aard naar voren brengt 
inzake het nut en de n oodzakelijkheid van 
deze begraafplaats, zoomede ten aanzien van 
de geschiktheid van het terrein ter plaatse; 
dat het in het onderhavige geval uitsluitend 
gaat om een geschil, als bedoeld in het twee
de lid van art. 16 van de vorenaangehaalde 
wet en mi tsdien hun college zich zal moeten 
beperken tot een onderzoek van de vraag, of 
te dezer zake in strijd is gehandeld met het 
eerste lid van de genoemde wetsbepaling, zoo
dat de door den adressant naar voren ge
brachte bezwaren van meer algemeenen aard, 
daargelaten of daaraan wellicht op zich zelf 
genomen beteekenis niet kan worden ontzegd, 
buiten beschouwing moeten worden gelaten; 
dat de adressant het bestaan van een bebouw
de kom afleidt uit de ter plaatse bestaande 
bebouwing, en naar uit een door den adres
sant ten overstaan van een commissie uit hun 
college gegeven nadere mondelinge toelich
ting bleek, mede uit het feit, dat de woningen 
in deze omgeving op normale wijze en tegen 
normale tarieven zijn aangesloten op riolee
ring, gas- en waterleiding, electrisch net en 
telefoon; dat hun college de zienswijze van 
den adressant niet kan deelen, aangezien zoo
wel uit de geschiedenis van de totstandko
ming van de onderwerpelijke wetsbepaling 
als uit de desbetreffende jurisprudentie blijkt, 
dat onder bebouwde kom in den zin der Be
graafwet moet worden verstaan een aaneen
gesloten bebouwing, althans zoodanig aan
eengesloten, dat eeri goede doorstrooming van 

versche lucht over de begraafplaats daardoor 
zou worden belemmerd; dat van zoodanige 
aaneengesloten bebouwing ter plaatse of in 
de naaste omgeving geen sprake is noch ook 
in de toekomst zal zijn; dat toch krachtens 
het uitbreidingsplan op de gronden om d e 
ontworpen begraafplaats hier niet meer dan 
twee villa's aaneengebouwd mogen worden, 
waarbij de afstand tusschen de huizenblok
ken ten minste 15 meter moet bedragen, ter
wijl de tegenover de voorzijde van des adres
sants woning gelegen terreinen ten deele be
staan uit het park van Hotel Kasteel Oud
Wassenaar, ten deele slechts mogen worden 
b ebouwd met enkele villa's met onderlinge 
afstanden van ten minste 20-50 meter; 

dat ook bij een van hunnentwege ingesteld 
plaatselijk onderzoek is gebleken, dat de be
bouwing ter plaatse, mede in verband met de 
beplanting van de betrokken terreinen en 
wegen een ruim en eenigszins landelijk karak. 
ter draagt, zoodat in geen opzicht gevaar be
staat voor een belemmering van de doorstroo
ming van versche lucht; dat ook de overigens 
door den adressant aangevoerde motieven 
niet aannemelijk kunnen maken, dat te dezer 
plaatse inderdaad een bebouwde kom in den 
zin der Begraafwet bestaat; dat mitsdien op 
grond van het vorenstaande geen aanleiding 
kan worden gevonden tot vernietiging van 
het bestreden besluit wegens strijd met art. 
16, 1e lid, van de voornoemde wet; 

dat van deze beschikking F . Hoogendijk 
en Dr. G. van Houtum in beroep zijn geko
m en, aanvoerende, dat zij ten volle hunne 
bezwaren tegen het besluit van den burge
meester van Wassenaar handhaven; dat de 
opvatting van den Commissaris en Ged. Sta
ten over "bebouwde kom" niet juist is; 

0 . dat blijkens de overgelegde stukken 
slechts de Roomsch-Katholieke kerk, de 
Pius X-school, benevens f'en tweetal tot het 
kerkterrein behoorende woningen, te weten 
de pastorie en de woning van het hoofd der 
evengemelde school, in de toekomst tot kos
terswoning bestemd, op minder dan 50 meter 
afstand van de aan te leggen begraafplaats 
zijn verwijderd; 

dat de hierbedoelde gebouwen niet geacht 
kunnen worden deel uit te maken van een be
bouwde kom, aangenomen al dat de versprei
de en zeer ruime open bebouwing in de om
geving als een bebouwde kom in den zin van 
art. 16 der Begraafwet zou moeten worden 
aangemerkt; 

dat mitsdien de aanleg van de bedoelde be
graafplaats met het v oormelde wetsvoor
schrift niet in strijd is; 

Gezien de wet van 10 April 1869 S. 65; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette N ederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secreta
rissen-Generaal van de Nederlandsche D e
partementen van Algemeen Bestuur besloten ; 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A. B.) 
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z6 Februari z944. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken. (Woning
wet art. 36). 

Bij een vroeger besluit tot onthouding 
van goedkeuring aan een uitbreidings
plan is overwogen, dat in het vast te 
stellen nieuwe plan de mogelijkheid tot 
het bouwen langs bepaalde wegen van 
woningen met vier woonlagen niet zal 
mogen zijn uitgesloten, behoudens waar 
dit ten eenenmale niet met het karakter 
van het plan zou strooken. Met dat 
voorbehoud is slechts beoogd, aan het 
gemeentebestuur vrijheid te laten van 
het gesteld beginsel af te wijken in en
kele mogelijk zich voordoende uitzonde
ringsgevallen van ondergeschikt belang, 
waarin dit om technische of andere re
denen ten eenenmale niet te ontgaan was. 
Nu het plan met betrekking tot de mo
gelijkheid tot het bouwen met vier 
woonlagen aan een der wegen, waarop 
het vroeger besluit tot onthouding van 
goedkeuring betrekking had, geen ver
andering heeft ondergaan, kan niet wor
den gezegd, dat dat besluit naar behoo
ren is in acht genomen, zoodat ook aan 
de onderwerpelijke herziening van het 
plan de goedkeuring dient te worden 
onthouden. 

De Secretaris-Generaal van het D eparte
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het ter goedkeuring aangeboden be
sluit van den burgemeester der gemeente 
's-Gravenhage van 6 Januari 1943, no. 
108720, afdeeling S. en B., houdende vaststel
ling van het plan tot herziening van het plan 
van uitbreiding "Leyenburg" en van een hier
aan grenzend deel van het plan van uitbrei
ding "Rustenburg-Oostbroek"; 

Gelet op het ambtsbericht van den Inspec
teur van de Volksgezondheid van 4 Juni 1943, 
no. 219.43 .3.; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 24 November 1944, no. 161 en 2 Februari 
1944, no. 161 (1943) /5; 

0. dat de burgemeester der gemeente 
's-Gravenhage bij bovengenoemd besluit 
heeft vastgesteld het _plan tot herziening van 
het plan van uitbreiding "Leyenburg" en van 
een hieraan grenzend deel van het plan van 
uitbreiding "Rustenburg-Oostbroek", met de 
daarbij behoorende voorschriften, als bedoeld 
in art. 39 der Woningwet; 

dat volgens de toelichtende beschrijving 
het onderhavige herzieningsplan strekt ter 
vervanging van het door den gemeenteraad 
op 30 October 1939 vastgestelde plan, het
welk de vereischte goedkeuring niet heeft 
kunnen verwerven, en rekening is gehouden 
met de dezerzijdsche beslissing van 19 Jan. 
1942, B.Z. No. r V., waarbij het beroep van 
het gemeentebestuur tegen het besluit van 
Ged. Staten van Zuid-Holland van 25 Nov. 
1940, G .S. no. 109 I, tot onthouding van 
goedkeuring aan genoemd plan van 1939 on
gegrond is verklaard; 

dat de burgemeester van 's-Gravenhage bij 
schrijven van 22 Januari 1943, no. 108720, 
afdeeling S. en B., zijn besluit ter goedkeu
ring heeft aangeboden; 

dat tegen dit besluit van den burgemeester 
van 's-Gravenhage de Naamlooze Vennoot
schap "Hoogwerf", Maatschappij tot Exploi
tatie van Onroerende Goederen, gevestigd te 
's-Gravenhage, en het Administratiekantoor 
W. en B. E. Ruys, gevestigd te Rotterdam, 
bezwaar hebben ingebracht, in hoofdzaak 
aanvoerende, dat de eerste appellante des
tijds tegen het oorspronkelijke herzienings
plan o. a. als bezwaar heeft ingebracht, dat 
aan de Veenendaalkade niet zal mogen wor
den gebouwd met vier woonlagen, terwijl 
zulks aan vergelijkbare kaden en de veel 
smallere Escamplaan wel is toegestaan; dat 
Ged. Staten deze grief in hun besluit tot 
onthouding van goedkeuring aan het plan 
gegrond hebben geacht; dat in beroep het 
kernpunt van de zaak meer en meer is gewor
den de vraag, of de Veenendaalkade al dan 
niet met vier woonlagen mag worden be
bouwd; dat zulks ook duidelijk tot uiting 
komt in de ter zake genomen beslissing van 
den Secretaris-Generaal, met name in de vol
gende overwegingen: .,dat naar dezerzijdsch 
gevoelen in het onderhavige geval de eige
naren op grond van het bepaalde in art. 4, 
eerste lid, der bestaande bebouwingsvoor
schriften redelijkerwijze mochten verwach
ten, dat hun voor den bouw langs de betref
fende breede verkeerswegen van huizen met 
vier woonlagen in den regel de noodige vrij
stelling zou worden verleend, terwijl mag 
worden aangenomen, dat zij door het ontne
men van de mogelijkheid tot zoodanigen 
bouw, waardoor de financieele opzet hunner 
exploitatie zou worden verstoord, ernstig in 
hun belangen zouden worden benadeeld; dat 
het appelleerend gemeentebestuur niet vol
doende 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 toe
gestaan heeft, dat verschillende gronden in 
het plan met huizen van dit type werden be
bouwd, te weten aan de Loosduinschekade, 
de Escamplaan 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 onderha
vige herziening van het plan de bedoelde aan 
de grondeigenaren opgelegde beperking on
toelaatbaar 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 over
eenkomstig het bepaalde in art. 38, tweede 
lid, der Woningwet vast te stellen nieuwe 
plan de mogelijkheid tot het bouwen langs 
de desbetreffende wegen van woningen met 
vier woonlagen, in voege als door de bezwaar
de eigenaren bedoeld, niet zal mogen zijn uit
gesloten, behoudens waar dit ten eenenmale 
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niet met het karakter van het plan zou stroo
ken"; dat zij hadden mogen verwachten, dat, 
nu het gemeentebestuur de onderhavige zaak 
op het meergenoemde beslissende punt in 
twee instanties had verloren, het bij de her
ziening van het herzieningsplan aan hunne 
wenschen zou zijn tegemoetgekomen; dat in 
het nieuwe herzieningsplan de kern van de 
beslissing van den Secretaris-Generaal geheel 
genegeerd is; dat de burgemeester zich er in 
de toelichting wèl op beroept, dat hij de be
doelde beslissing in acht heeft genomen door 
aan de Volendamlaan een bebouwing met 
vier woonlagen toe te laten, doch dat h ij 
daarbij uit het oog verliest, dat de Volendam
laan slechts 40 m. breed is, doch de Veenen
daalkade 74 m. en dat aan de Volendamlaan 
algemeen reeds een bebouwing met vier 
woonlagen was toegestaan, terwijl voorts de 
beslissing van den Secretaris-Generaal uit
drukkelijk spreekt van "wegen", waaruit 
volgt, dat hiermee zoowel werd gedoeld op 
de Veenendaalkade als op de Volendamlaan; · 

0 . dat bij dezerzijdsch besluit van 19 Jan. 
1.942, B .Z. No. 1 V. 1 o. a. werd overwogen. 
dat in het vast te stellen nieuwe plan de mo
gelijkheid tot het bouwen langs de desbetref
fende wegen van woningen met vier woon
lagen, in voege als door de bezwaarde eige
naren bedoeld, niet zal mogen zijn uitgeslo
ten, behoudens waar dit ten eenenmale niet 
met het karakter van het plan zou strooken; 

dat hier kennelijk o. m. werd gedoeld op 
het bouwen langs de Veen endaalkade, op 
welken weg het onderwerpelijke bezwaar van 
de Naamlooze Vennootschap "Hoogwerf", 
Jvlaatschappij tot Exploitatie van Onroeren
de Goederen, destijds betrekking had; 

dat de strekking van het gemaakte voorbe
houd niet toelaat de uitspraak, dat langs de 
desbetreffende wegen de mogelijkheid tot 
het bouwen met vier woonlagen niet zal mo
gen zijn uitgesloten, voor de eigenaren van 
de gronden langs de Veenendaalkade in feite 
geheel ter zijde te stellen; 

dat toch met dat voorbehoud slechts b e
oogd is, aan het gemeentebestuur vrijheid te 
laten, van het gestelde beginsel af te wijken 
in enkele mogelijk zich voordoende uitzon
deringsgevallen van ondergeschikt belan g, 
waarin dit om technische of andere redenen 
ten eenenmale niet te ontgaan was; 

dat derhalve, nu het plan met betrekking 
tot de mogelijkheid tot h et bouwen met vier 
woonlagen aan de Veenendaalkade geen ver
andering heeft ondergaan, n iet kan worden 
gezegd, dat de vorenvermelde beslissing van 
19 Januari 1942, B .Z. no. 1 V ., door den 
burgemeester van 's-Gravenhage naar behoo
ren is in acht genomen, zoodat ook aan deze 
herziening van het plan de goedkeuring dient 
te worden onthouden; 

dat dus in het nieuw vast te stellen plan 
de n,ogelijkheid tot het bouwen langs de Vee- . 
nendaalkade met vier woonlagen niet zal mo
gen zijn uitgesloten, behoudens waar afwij
king wellicht practisch niet te ontgaan mocht 
zijn; 

1 C . V. 1942 blz. 23. 

Gezien de Woningwet, de 8ste verordening 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende bijzondere 
maatregelen op administratiefrechtelijk ge
bied en de 6de dezerzijdsche beschikking ter 
uitvoering van deze verordening (Nederland
sche Staatscourant no. 206 van 1941); 

Heeft op grond van par. 1 der Verordening 
no. 23/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette N ederlandsche gebied betreffen
de de bevoegdheden van de Secretarissen
Generaal van de Nederlandsche Departe
menten van Algemeen Bestuur besloten: 

aan het bij besluit van den burgemeester 
van 's-Gravenhage van 6 Januari 1943, no. 
108720, afdeeling S . en B . vastgestelde plan 
tot herziening van het plan van uitbreiding 
" Leyenburg" en van een hieraan grenzend 
deel van het plan van uitbreiding "Rusten
burg-Oostbroek", met bijbehoorende bebou
wingsvoorschriften, goedkeuring te onthou
den. 

(A. B .) 

16 Februari 1944. ARREST van den Hoc
gen Raad. (Onteigeningswet art. 40). 

Het bij de stukken aanwezige verslag 
van de bij de pleidooien door de des
kundigen gegeven mondelinge toelich
ting kan i.c. worden beschouwd als met 
hun rapporten in het bestreden arrest te 
zijn ingelascht. 

H et is aannemelijk, dat deskundigen 
i .c. bij hun waardeering van het gereed 
bouwterrein het oog hebben gehad op 
hetgeen dit bij verkoop zou opbrengen, 
indien de exploitatie zou geschieden a l
dus dat de afzet van het bouwterrein re
gelmatig en tegen gelijkblijvende p rijzen 
zou plaats vinden zonder dat getracht 
zou worden ondernemerspremie te be
halen. Het Hof heeft blijkbaar op de
zelfde waarde het oog gehad en terecht 
geen rekening gehouden met onderne
merspremie. 

D e duur van zoodanige fictieve ex
ploitatie is door het Hof, van oordeel 
dat de duur van een normale exploitatie 
20 jaar zou zijn, gesteld op 10 jaar, het
geen medebrengt dat het gedurende die 
10 jaar te lijden renteverlies naar de i.c. 
gevolgde wijze van berekening n eerkomt 
op een rent everlies gedurende 6 jaar 
over het geheele aanvankelijk geïnves
teerde kapitaal. D e klacht, dat het Hof 
bij de berekening van het renteverlies 
tweemaal met een gemiddelde zou heb
ben gewerkt, is ongegrond. 

Mr. J. Chr. A. M. van de Mortel, wonende 
te Tilburg, te deze handelende in zijn hoe
danigheid v an B urgemeester en hoofd van 
het Bestuur de r Gemeente Tilburg, in den 
zin van art. 19 der Onteigeningswet, eischer 
tot cassatie van een tusschen partijen gewe
zen arrest van het Gerechtshof te 's-Herto
genbosch van 26 October 1943, adv. Jhr. Mr. 
J. H . de Brauw, 

tegen: 
K 266J 
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H. W. A. Smals, arts, wonende te Loon op 
Zand, verweerder in cassatie, adv. Mr. P. J. 
de Kanter. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien de stukken, waaronder een arrest 

van den Hoogen Raad van 10 Februari 1943, 
(N. J. 1943 No. 204, Red.) waarbij met v.er
nietiging van het in dit onteigeningsgeding 
door de Arr.-Rechtbank te Breda gewezen 
vonnis van 17 November 1942, de zaak is 
verwezen naar het Gerechtshof te 's-Herto
genbosch; 

0. dat bij het bestreden arrest t en behoeve 
van de gemeente Tilburg is uitgesproken de 
onteigening in het belang der volkshuisves
ting van een gedeelte, groot 37 Are, van een 
aan den verweerder toebehoorend perceel 
grond, gelegen in genoemde gemeente en al
daar kadastraal bekend als Sectie Q no. n7; 

dat het Hof ter zake aan verweerder 
een schadeloosstelling heeft toegekend van 
f 10576.75, waarin, voor zooveel in cassatie 
van belang, is begrepen een bedrag van 
f 4884.20 als vergoeding van de waarde van 
het achterterrein van het onteigende per
ceelsgedeelte, ter grootte van 2415 M 2 ; 

dat blijkens het bestreden arrest partijen 
bij de stukken hebben gevoegd een afschrift 
van een rapport, hetwelk de in de onderha
vige zaak gehoorde deskundigen hebben uit
gebracht in een onteigeningsgeding gemeente 
Tilburg tegen van Lieshout, en voorts een 
verslag van de mondelinge toelichting door 
de deskundigen op hun rapport gegeven bij 
gelegenheid van de pleidooien voor de Recht
bank in de onderhavige zaak, terwijl partijen 
bij pleidooi voor het Hof hebben verklaard, 
dat het er voor moet worden gehouden, dat 
de uitvoerige beschouwingen in het rapport 
van Lieshout mede bedoeld zijn en in ieder 
geval kunnen dienen als toelichting op de be
vindingen, waartoe de deskundigen in hun 
rapport betreffende de onderhavige zaak 
komen; 

dat het Hof voorts aangaande de waarde
bepaling van het achterterrein van het ont
eigende heeft overwogen: 

4. ,,dat dus thans aan de orde is vaststel
ling van wat Smals als schadeloosstelling toe
komt wegens onteigening van het achterter
rein groot 2415 M 2 ; 

5. ,,dat de deskundigen, zooals blijkt uit 
hunne in de zaken Smals en van Lieshout uit
gebrachte rapporten, die als hier ingelascht 
moeten worden beschouwd, hebben aangeno
men, dat dit terrein in de toekomst als b0uw
terrein zal kunnen worden verkocht, tt,rwij l 
zij, uitgaande van den prijs, die voor dit ter
rein als bouwterrein zou kunnen worden be
dongen, aan de hand van een exploitatiereke
ning de huidige waarde daarvan hebben vast
gesteld; 

6. ,,dat het Hof zich op de door de deskun
digen daarvoor aangegeven gronden met deze 
wijze van waardebepaling vereenigt en vol
gens de door de deskundigen gedane schat
tingen en gemaakte berekeningen, waarmede 
het Hof zich, met na te noemen uitzonderin
gen, eveneens vereenigt, de waarde vat, dit 

L. 1944 

gedeelte van het te onteigenen terrein zal 
vaststellen; 

7. ,,dat de deskundigen hebben aangeno
men: 

dat de waarde van het onderhavige terrein 
als bouwterrein per 1 Januari 1939 was f 5.50 
per M~; 

dat de bebouwingscoëfficient (het deel van 
den grond, dat voor bouwterrein overblijft na 
aftrek van het voor straten, pleinen enz. be
noodigde) is te stellen op 73½ %; 

dat voor berekening van de contante waar -
de van den geschatten verkoopsprijs moet 
worden afgetrokken 10 % voor ondernemers
loon; 

dat voorts moeten worden afgetrokken de 
productiekosten (straataanleg enz.), geschat 
op f 3.44 per M 2, te berekenen over het ge
deelte, dat moet worden geacht voor straat
aanleg enz. bestemd te zijn, nl. 267~ %; 

8. ,,dat op grond van al deze factoren de 
waarde van den ruwen grond per 100 M~ kan 
worden gesteld op 
73½ X f 5.50 is . . . f 404.25 
af 10 % ondernemersloon . f 40.42½ 

f 363.82½ 
af productiekosten 26½ X f 3.44 f 91.16 

f 272.66½ 
9. ,,dat thans nog op grond van deze waarde 

moet worden berekend de contante waarde 
van den grond, welke uiteraard afhangt van 
den tijd, binnen welke een bouwexploitant 
dien grond als bouwterrein zal kunnen heb
ben verkocht; 

10. ,,dat, blijkens hunne rapporten en de 
voor de Rechtbank gegeven mondelinge toe
lichting, de deskundigen er van uitgaan, dat 
te verwachten is, dat de terreinen, waarvan 
de te onteigenen grond deel uitmaakt, binnen 
16 jaren zullen zijn volgebouwd, doch het 
Hof op grond van hetgeen aan hetzelve uit 
eigen weteoschap bekend is omtrent den 
voortgang der bebouwing op andere i1, de 
gemeente Tilburg gelegen bouwterreinen, de
zen tijd stelt op 20 jaren; 

11. ,,dat nu, daar in dien tijd de terreinen 
geleidelijk aan zullen worden verkocht, ter 
berekening van het te lijden renteverlies een 
fictieve gemiddelde exploitatieduur moet 
worden aangenomen, welken het Hof met de 
deskundigen stelt op de helft van den gehee
len exploitatieduur, dus in dit geval op IO · 

jaren; 
dat voorts de deskundigen op goede gron

den aannemen, dat het een jaar zal duren 
eer tot exploitatie en verkoop van bouwter
rein zal kunnen worden geraakt, zoodat daar
voor moet worden afgetrokken een jaar ,ente 
over het geheele kapitaal, terwijl voor de be
rekening van het verdere renteverlies er van 
moet worden uitgegaan, dat voortdurend door 
verkocht wor.lt en daarom de verkoopen moe
ten worden geacht te hebben plaats gevonden 
in het midden van het jaar, zoodat bij een 
fictieven exploitatieduur van 10 jaren het 
renteverlies zal bedragen voor het eerste jaar 
½ jaar rente over 1/10 deel van het geïnves
teerde kapitaal, voor het tweede jaar 1½ 

4 
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jaar rente over 1/10 deel, en zoo vervolgens, 
makende over 10 jaren 50 jaar renteverlies 
over 1/10 van het kapitaal of 5 jaar over het 
geheele kapitaal, derhalve tesamen met bo
venbedoeld jaar van voorbereiding in totaal 
6 jaar rente; 

12. ,,dat daartegenover rekening moet wor
den gehouden met de ontvangen koopsom
men, waardoor het renteverlies wordt ver
minderd; 

13. ,,dat, indien daarbij wordt uitgegaan 
van een rentevoet van 4 %, die door het H of 
de juiste wordt geacht, in aanmerking nemen 
van al de bovenvermelde factoren er toe 
leidt, dat moet worden rekening gehouden 
met een renteverlies van f 57.17~•!? per xoo 
M2, zoodat als contante waarde van den 
ruwen grond gevonden wordt f 272.66½ -
f 57.1 7½ is f 215.49 off 2.15 per M2 ; 

14. ,,dat het Hof voorts met de deskun
digen van oordeel is, dat de huidige waarde 
van het terrein is gelijk te stellen met dé al
dus voor 1 Januari 1939 gevonden waarde; 

15. ,,dat derhalve de waarde van het ach
terterrein is te stellen op 2415 X f 2 .15 is 
f 5192.25, waarop nog in mindering moeten 
worden gebracht de transportkosten ten be
loope van f 308.05, blijft f 4884.20;" 

0 . dat eischer als middelen van cassatie 
heeft aangevoerd: 

I. S. of v. t. der artt. 158 en 168 Grond
wet, 20 A. B., 2, 37, 40, 77, 88, 92, 92a 0nt
eigwet, 48 en 59 Rv., doordat het Hof bij de 
waardebepaling van het achterterrein, over
wegende hetgeen in de rechtsoverwegingen 
5 en 6 is vermeld; terwijl vaststaat, dat d e 
prijs die voor dit terrein als bouwterrein zou 
kunnen worden bedongen door deskundigen 
wordt gewaardeerd op f 5.50 per M 2; en dat 
in dien prijs begrepen zijn o. a. ondernemers
loon, ondernemerspremie, productiekosten 
en renteverlies op het in den bodem geïnves
teerde kapitaal, heeft overwogen hetgeen in 
de rechtsoverwegingen 8 tot en. met 13 is 
vermeld; 

en vervolgens, de huidige waarde van het 
t errein gelijk stellend met de aldus voor 1 

Januari 1939 gevondene, de waarde van het 
achterterrein heeft gesteld op 2415 X f 2.15 
is f 5192.25, waarop nog in mindering moeten 
worden gebracht de transportkosten ten be
loope van f 308.05, blijft f 4884.20; 

ten onrechte en in strijd met de aange
haalde artikelen, omdat aldus bij de afleiding 
van de contante waarde van den grond uit 
den genoemden prijs ad f 5.50 per M 2 nage
laten is een aftrek toe te passen wegens on
dernemerspremie, 

en, indien al door het Hof is rekening ge
houden met de omstandigheid, dat onderne
merspremie niet moet worden vergoed, het 
Hof dit t en onrechte slechts aldus heeft mee
nen te moeten doen, dat het, ter berekening 
van de contante waarde van het genoemde 
bedrag ad f 272.66% en van het te lijden 
renteverlies, in plaats van den door het Hof 
op 20 jaar gestelden tijd, waarbinnen de ter
reinen waarvan de te onteigenen grond deel 
uitmaakt zullen zijn volgebouwd, een fictieve 
gemiddelde exploitatieduur van 10 jaren 

heeft aangenomen, om vervolgens het rente
verlies op 6 jaar te berekenen, - waarvan 
het gevolg is, dat niet alleen de ondernemers
premie ten onrechte niet is geëlimineerd, 
maar bovendien, dat de te berekenen con
tante waarde op een renteverlies over een te 
korten tijd werd gebaseerd ; ' 

t erwijl, voorzooverre in het arrest in het 
midden zou zijn gelaten of het genoemde be
drag ad f 5.50 per M 2 al dan niet is te be
schouwen als de prijs die op de markt voor 
dit terrein als gereed bouwterrein zou zijn 
bedongen (met inbegrip van ondernemers
premie) het arrest niet de gronden inhoudt 
waarop het berust; 

II. S . of v. t. der sub I aangehaalde arti
kelen doordat het Hof heeft overwogen en 
de waarde van het achterterrein heeft vast
gesteld als sub I vermeld, ten onrechte en in 
strijd met de aangehaalde artikelen, omdat 
het Hof 

t er berekening van het te lijden rentever
lies een fic tieven gemiddelden exploitatie
duur aannemend van de helft van deh gehee
len exploitatieduur, zijnde 20 jaar, waarbin
nen de in rechtsoverweging 10 bedoelde ter
reinen zullen zijn volgebouwd, zulks omdat 
in laatstgenoemden tijd de terreinen geleide
lijk aan zullen worden volgebouwd; 
het gedurende dien gemiddelden exploitatie

duur van 10 jaren te lij den renteverlies niet 
wederom tot een gemiddelde had mogen her
leiden en niet aldus bij zijne berekening van 
een renteverlies gedurende 6 jaren had mo
gen uitgaan, 

terwijl indien het Hof onder een "fictieve 
gemiddelde exploitatieduur" iets anders ver
staat dan het gemiddelde van de tijdsverloo
pen waarbinnen de verschillende tern,inen 
zullen worden verkocht en dus een tijdsduur 
tot aan één gemiddeld tijdstip waarop alle 
verkoopen kunnen gesteld worden ter bereke
ning van het te lijden renteverlies, dat andere 
begrip uit de door het Hof gegeven reden, 
dat "in dien tijd de terreinen geleidelijk aan 
zullen worden verkocht" niet kan volgen, en 
uit het arrest in ieder geval niet te begrijpen 
valt wat het Hof dan met dit begrip bedoelt 
en waarom daardoor met een anderen tijds
duur dan die van de werkelijke exploitatie -
en nog wel de helft daarvan - moet worden 
rekening gehouden, zoodat in dat geval het 
arrest ook niet naar den eisch der wet de 
gronden inhoudt waarop het berust, en indien 
onder den fictieven exploitatieduur op grond 
waarvan het renteverlies op 6 jaar wordt ge
steld iets anders is te verstaan dan de in 
rechtsoverweging 11a genoemde en gemoti
veerde "fictieve gemiddelde exploitatieduur". 
onbegrijpelijk en onverklaard is wat het Hof 
dan onder die "fictieve exploitatieduur" ver
staat en waarom daarmede moet worden re
kening gehouden, en de berekening van het 
renteverlies over 6 jaar dan bovendien berust 
op tegenstrijdige gronden; 

0. dat partijen blijkens de gehouden plei
dooien van meening verschillen over de be
antwoording van de vraag, of het bij d e stuk
ken aanwezige verslag van de mondelinge 
toelichting, welke de deskundigen bij gele-
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genheid van de pleidooien voor de Recht
bank op hun rapport hebben gegeven, kan 
worden beschouwd in het bestreden arrest te 
zijn ingelascht; 

dat het Hof in zijn zesde rechtsoverweging 
zich vereenigt, op de door de deskundigen 
daarvoor aangevoerde gronden, met hunne 
wijze van waardebepaling van het achter
terrein van het onteigende en, op één nader 
genoemde uitzondering na, met de door hen 
ter zake gedane schattingen en gemaakte be
rekeningen, in zijne tiende rechtsoverweging 
zich beroept op de rapporten van de deskun
digen en hunne voor de Rechtbank gegeven 
mondelinge toelichting en in den tweeden zin 
van zijne elfde rechtsoverweging oordeelt, 
dat de deskundigen op goede gronden aan
nemen hetgeen daar nader is vermeld, waar
bij valt op te merken, dat de rapporten der 
deskundigen omtrent laatstbedoelde gronden 
en hetgeen in den tweeden zin der elfde 
rechtsoverweging nader is vermeld niets in
houden en dat omtrent een en ander slechts 
iets is terug te vinden in het verslag van de 
door de deskundigen gegeven mondelinge toe
lichting; 

dat op grond van het voorafgaande de 
Ho0ge Raad aannemelijk acht, dat het Hof 
in zijne vijfde rechtsoverweging met de rap
porten van de deskundigen ook het daarmede 
samenhangende verslag van de mondelinge 
toelichting als in zijn arrest ingelascht wil 
zien beschouwd; 

0. dat uit de rapporten van de deskundigen 
en het verslag van hunne mondelinge toelich
ting, al zijn deze stukken niet in alle opzich
ten duidelijk, valt op te maken, dat volgens 
de deskundigen bij een normale exploitatie 
om daarvoor in aanmerking komende ruwe 
gronden tot gereed bouwterrein te maken en 
dit bouwterrein zoo voordeelig mogelijk van 
de hand te doen, de exploitant er op uit zal 
zijn naast ondernemersloon nog extra winst 
(ondernemerspremie) te behalen; dat de ex
ploitant daartoe, als de verkoop van het 
bouwterrein vlot verloopt, zijn vraagprijs zal 
verhoogen, hetgeen echter wel remming van 
den verkoop geeft en dus den exploitatieduur 
verlengt met als gevolg grooter renteverlies 
op het in den ruwen grond gestoken kapitaal; 
dat bij een afleiding van de tegenwoordige 
waarde van den ruwen grond uit de op die 
wijze in de toekomst voor het gereed bouw
terrein te verwachten opbrengst onder meer 
met een aftrek op die opbrengst van onder
nemersloon en ondernemerspremie rekening 
zou zijn te houden; dat echter volgens des
kundigen voor het bepalen van de waarde 
van den ruwen grond bij onteigening het 
raadzaam is uit te gaan van een exploitatie, 
waarbij de afzet van het bouwterrein regel
matig en tegen gelijkblijvende prijzen zou 
geschieden zonder dat getracht wordt onder
nemerspremie te maken; dat alsdan de ex
ploitatieduur korter, soms aanmerkelijk kor
ter is dan de normale exploitatieduur; dat er 
een onverbrekelijk verband is tusschen de 
waarde der bouwterreinen en den exploitatie
duur; dat deskundigen zoowel de bouwter-

reinwaarde als den exploitatieduur slechts 
kunnen waardeeren volgens de intuïtieve 
methode; dat zij het bouwterrein ter plaatse 
waardeeren op f 5.50 per M2 en daaruit op 
den grondslag van de in de zevende rechts
overweging verder weergegeven factoren en 
op de wijze, als in de achtste rechtsoverwe
ging is vermeld, hebben berekend, dat de 
waarde van den ruwen grond per 100 M 2 zou 
kunnen worden gesteld op het in laatstge
noemde overweging vermelde bedrag van 
f 272.66½, behoudens aftrek wegens het ren
teverlies door een exploitant te lijden op het 
in den ruwen grond geïnvesteerde kapitaal; 
dat verder de deskundigen, uitgaande van 
een normalen exploitatieduur van 16 jaar, 
den vorenbedoelden fictieven exploitatieduur 
stellen op de helft of acht jaar; dat op dien 
grondslag rekening moet worden gehouden 
met een gemiddeld jaarlijksch renteverlies op 
het in den grond gestoken kapitaal van 5jaar; 

dat in het licht hiervan aannemelijk is, dat 
de deskundigen, al zeggen zij dit niet uit
drukkelijk, :;,i hunne waardeering van het 
gereed bouwterrein op f 5.50 per M 2, het oog 
hebben gehad op hetgeen het bouwterrein bij 
verkoop zou opbrengen, indien de exploitatie 
zou geschieden in dier voege, dat de afzet van 
het bouwterrein regelmatig en tegen gelijk
blijvende prijzen zou plaats vinden zonder 
dat getracht zou worden ondernemerspremie 
te behalen; dat toch bezwaarlijk kan worden 
verondersteld, dat de deskundigen, die voor
opstellen dat bij een normale exploitatie in de 
dan te verwerven wisselende verkoopprijzen 
ook ondernemerspremie begrepen is en dat 
daarmede bij de afleiding van de waarde van 
den ruwen grond uit die verkoopprijzen reke
ning zou zijn te houden, dit geheel zouden 
hebben voorbijgezien, toen zij uit de door 
hen, op grond van hun intuïtief inzicht, ge
schatten gelijkblijvenden verkoopprijs van 
f 5.50 per M 2 de waarde van den ruwen grond 
gingen berekenen; dat zulks te minder kan 
worden verondersteld, nu de deskundigen, die 
een onverbrekeliik verband tusschen de waar
de van het bouwterrein en den exploitatie
duur aannemen, in hunne berekening van het 
renteverlies toch ontegenzeggelijk zijn uit
gegaan van een op de helft van den normalen 
exploitatieduur verkorten fictieven exploita
tieduur, waarbij wel ondernemersloon maar 
geen ondernemerspremie, die naar der des
kundigen inzicht samenhangt met een lang
zamer afzet tegen naar omstandigheden ver
hoogde prijzen, zou worden verkregen; 

dat voorts het Hof, dat zich op de door 
deskundigen daarvoor aangevoerde gronden 
met hunne schatting van de waarde vat. het 
gereed bouwterrein heeft vereenigd, blijkbaar 
op dezelfde waarde het oog heeft als de des
kundigen, maar dan terecht bij de afleiding 
uit die waarde van de voor den ruwen grond 
toe te kennen schadeloosstelling geen reke
ning heeft gehouden metondernemerspremie; 

dat derhalve het eerste middel van cassatie 
zoowel in zijn stelling, dat in de gewaardeerde 
waarde van f .5.50 per M2 ondernemerspremie 
begrepen is, als in zijn subsidiaire stelling. 
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dat het Hof zulks in het midden zou hebben 
gelaten en het arrest dus niet de gronden in
houdt waarop het berust, feitelijken grond
slag mist en derhalve niet tot cassatie kan 
leiden; 

0. wat nog in het bijzonder betreft het 
tweede middel van cassatie, dat, zooals reeds 
u it het voorafgaande kan blijken, de deskun
digen bij het opstellen van hun exploitatie
rekening het oog hebben gehad op een exploi
tatie, waarbij de afzet van het gereed bouw
terrein regelmatig en tegen gelijkblijvende 
prijzen zou geschieden zonder dat getracht 
wordt ondernemerspremie te behalen, en dat 
zij van meening zijn, dat bij een zoodanige 
exploitatie, er op gelet dat een normale ex
ploitatie 16 jaar zou duren, met een tijdsrluur 
van 8 jaar zou vallen te rekenen, in welk ge
val het renteverlies op het in den ruwen 
grond gestoken kapitaal, in aanmerking ge
nomen dat gedurende het eerste jaar de, ex
ploitatie nog geen verkoop van bouwterrein 
zou kunnen plaats vinden doch dat daarna in 
de volgende 7 jaren voortdun:r d ontvangen 
koopsommen van verkocht bo"ctwterrein het 
geïnvesteerde kapitaal zouden doen vermin
deren, zou neerkomen op een renteverlies ge
durende 5 jaren over het geheele aanvanke
lijk geïnvesteerde kapitaal; 

dat het Hof kennelijk slechts op één punt 
van het gevoelen der deskundigen is afge
weken, doordat het Hof, van oordeel zijnde 
dat van een normale exploitatie de duur niet, 
zooals de deskundigen meenen, 16 jaar doch 
wel 20 jaar zou zijn, den zoogenaamden fic
tieven exploitatieduur, door de deskundigen 
gesteld op 8 jaar, heeft verlengd tot 10 jaar, 
hetgeen medebrengt dat het gedurende d ie 
10 jaar te lijden renteverlies naar de door de 
deskundigen gevolgde en door het Hof over
genomen wijze van berekening neerkomt op 
een renteverlies gedurende 6 jaar over het 
geheele aanvankelijk geïnvesteerde kapitaal; 

dat nu niet valt te ontkennen, dat bij die 
lezing van het arrest in den eersten zin van 
de elfde rechtsoverweging minder juist wordt 
gesproken van "een fictieven gemiddelden 
exploitatieduur" in stede van, zooals in den 
tweeden zin dier overweging, van "een fic
tieven exploitatieduur" en ook de in genoem
den eersten zin voorkomende redengeving 
"daar in dien tijd de terreinen geleidelijk aan 
zullen worden verkocht" onduidelijk is, doch 
dat een en ander niet wegneemt, dat die le
zing, gelet op het geheel van 's Hofs over
wegingen en in het bijzonder op de zesde 
rechtsoverweging, geoordeeld moet worden in 
de bedoeling van het Hof te hebben gelegen; 

dat uit het voorafgaande volgt, dat de 
klacht dat het Hof bij de berekening van het 
renteverlies ten onrechte tweemaal met een 
gemiddelde zou hebben gewerkt, is ongegrond 
en dat evenmin juist is de grief, dat het ar
rest, als berustende op onbegrijpelijke en te
genstrijdige motieven, niet naar den eisch 
der wet de gronden inhoudt, waarop het be
rust; 

dat dus ook het tweede middel niet tot cas
satie kan leiden; 

Verwerpt het beroep; 

Veroordeelt de eischende partij in de kos
ten op het beroep in cassatie gevallen. (Saia
ris f 400). 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Adv.-Gen. Holsteijn.] 

(N. J.) 

17 Februari 1944. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtena_ 
renwet 1929 art. 60, 2e lid). 

Weigering van betaling van wedde 
(als burgemeester, enz.) en kinderbij
slag moet geacht worden te hebben 
plaats gevonden in elk geval binnen een 
maand na 22 April 1943, den laatsten 
ontslagdatum. Het beroep tegen de wei
gering is ingesteld na 22 Juni 1943, dus 
te laat. Het Ambtenarengerecht had dit 
beroep niet-ontvankelijk moeten verkla
ren. 

Uitspraak in zake: 
Mr. A. J. J. de Glas, wonende te Amster

dam, eischer in hooger beroep, in persoon ter 
openbare terechtzitting verschenen, 

tegen: 
den Burgemeester der gemeente Hom (Lim
burg), gedaagde in hooger beroep, niet ver
schenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de gedingstukken; 
Gehoord den eischer; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat Mr. A. J . J. de Glas voornoemd op 

28 Juni 1943 ter griffie van het Ambtenaren
gerecht te Roermond een klaagschrift heeft 
ingP-diend van den navolgenden inhoud: 

,,Aan het Ambtenarengerecht te R oer
mond, 

Geeft eerbiedig te kennen: Mr. Adrianus 
Johannes Josephus de Glas, zonder beroep, 
wonende te Roermond, Kapellerlaan 171 al
daar, voor zooveel noodig domicilie kiezende 
te Roermond ter griffie van het Ambtenaren .. 
gerecht aldaar; 

dat klager eene vordering wenscht in te 
stellen tegen de gemeente Hom op de volgen
de gronden: 

dat klager was Burgemeester-Secretaris 
dier gemeente alsmede bezoldigd ambtenaar 
van den Burgerlijken Stand, uit welk ambt 
van Burgemeester-Secretaris hij op verzoek 
per 30 Maart 1943 is ontslagen, terwijl hem 
als Ambtenaar van den Burgerlijken Stand 
ontslag is verleend per 22 April 1943; 

dat klager uit dien hoofde van de gemeente 
Hom alsnog te vorderen heeft: 

r. salaris als Burgemeester en als Secretaris 
van 1 tlm 4 April 1943; 

2. salaris als Ambt. Burg. Stand van 1 Jan. 
1943 t/m 22 April 1943; 

3. verhoogiI)g kinderbijslag als Burgemees
ter en als Secretaris vanaf 1 November 1942 
tlm 31 Maart 1943; 

4. verhooging jaarwedde als Burgemeester 
en als Secretaris vanaf 1 Januari tlm 31 
Maart 1943; 
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dat een en ander in totaal f 235.6I (twee 
honderd v ij f en dertig gulden en een en zes
tig cents) bedraagt, te verminderen met de 
door klager te betalen p ensioensbijdrage; 

dat van dit bedrag in der minne geen be
taling te bekomen is niettegenstaande som
matie; 

Met verzoek : Het behage het Ambtenaren
gerecht de gemeente Horn te veroordeelen 
om aan klager tegen kwijting te betalen de 
som van f 235.6I, verminderd met de pen
sioensbijdrage, met de rente dier som ad 5 % 
vanaf den dag van het indienen van dit klaag
schrift (28 Juni I943) tot aan dien der alge
heele voldoening."; 

0. dat de Burgemeester der gemeente Hom 
in een schrijven van I4 Juli I943, gericht aan 
den Griffier van het Ambtenarengerecht te 
Roermond, hetwelk kennelijk is bedoeld als 
contra-memorie, het volgende heeft vervat: 

"Naar aanleiding van Uw schrijven dato 
3 Juli I943 inzake klaagschrift van Mr. A. J. 
J. de Glas heb ik de eer U te doen toekomen 
een gespecificeerde opgave van de vordering 
en schuld van bovengenoemde. Voor de goe
de orde zij medegedeeld dat het salaris van 
Burgemeester vanaf I April I943 voor deze 
gemeente is gesteld op f 2250. Zoodat de Glas 
nog toekomt een bedrag van f 3 .84, dit in 
mindering van de loopende vordering. Deze 
nieuwe regeling is inmiddels aan de G. mede
gedeeld."; 

0. dat meergenoemd Ambtenarengerecht 
bij uitspraak van 27 0ctober I943 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen - het 
beroep van Mr. A. J . J. de Glas tegen de 
weigering der gemeente Horn, om hem wedde 
uit te betalen, ongegrond heeft verklaard; 

0. dat eischer van die uitspraak tijdig in 
hooger beroep is gekomen en op de bij be
roepschrift aangevoerde gronden heeft ge
concludeerd, dat het dezen Raad behagen 
moge die uitspraak te vernietigen en opnieuw 
uitspraak doende aan hem alsnog zijn vor
dering (f 235.61 plus rente) toe te wijzen; 

0. dat de Burgemeester van Hom op de 
in de contra-memorie gestelde gronden ken
nelijk heeft bedoeld te concludeeren tot be
vestiging der uitspraak, waarvan beroep; 

In rechte: 
0. dat voor den Raad op grond van de ge

dingstukken vaststaat, dat eischer reeds vóór 
zijn ontslag als Burgemeester, Secretaris en 
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der 
gemeente Horn wist, dat en waarom die ge
meente een vordering op hem meende te 
hebben (n.l. wegens het bewonen van een ge
deelte van het gemeentehuis) en dat in ver
band hiermede uitbetaling aan hem niet heeft 
plaats gehad van gedeelten van zijn wedde 
als Burgemeester, Secretaris en Ambtenaar 
van den Burgerlijken Stand en een gedeelte 
van den kinderbijslag, waarop hij, bij niet 
bewoning van een deel van het gemeentehuis, 
ook volgens die gemeente recht zou hebben 
gehad; 

0. dat het laatstverleende ontslag uit de 
drie vorengenoemde betrekkingen was dat 
als .Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, 

hetwelk is verleend met ingang van 22 April 
1943; 

0. dat in de gegeven omstandigheden de 
gemeente Hom geacht moet worden betaling 
aan eischer van wedde en kinderbijslag, als 
door hem gevorderd bij klaagschrift en be
roepschrift, te hebben geweigerd in elk geval 
reeds binnen een maand na 22 April I943, 
welken tijd van een maand de Raad in dezen 
beschouwt als .een redelijken tijd, bedoeld in 
art. 60, lid 2, der Ambtenarenwet I929; 

0. dat vaststaat, dat het beroep bij het 
Ambtenarengerecht te Roermond door 
eischer, toenmaals klager, is ingesteld op 28 
Juni I943, derhalve niet binnen den in art. 
60, lid I, j 0

• lid 2, van evenbedoelde wet voor
geschreven termijn; 

0. dat hieruit volgt, dat het Ambtenaren
gerecht te Roermond Mr. A. J . J. de Glas 
niet-ontvankelijk had moeten verklaren in 
zijn bij dat Gerecht ingestelde beroep, het
welk, nu dit niet is geschied, deze Raad als
nog zal moeten doen, zulks met vernietiging 
van de uitspraak, waarvan beroep; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart Mr. A. J . J. de Glas voornoemd 

alsnog niet-ontvankelijk in zijn bij het Amb
tenarengerecht te Roermond ingestelde be-
roep. (A. B.) 

18 Februari 1944. ARREST van den Hoo
gen Raad. (B. W. art. 140I). 

Nu de benadeelde ter voorkoming van 
de schade geen keuze had tusschen 
maatregelen van meer of minder ver 
gaande strekking, maar de gelegenheid 
moest aangrijpen tot deelneming in een 
combinatie van belanghebbenden, was 
onder de gegeven omstandigheden deze 
deelneming, als de eenige voor hem 
openstaande mogelijkheid om dè t. 1. v. 
de Gemeente komende schade te voor
komen, redelijkerwijs als een gepaste af
weermaatregel in het belang der Ge
meente zelve geboden en moeten d' 
daaraan verbonden kosten in hun geJ, 
worden beschouwd als een voorzier· 
gevolg van de onrechtmatige da 
Gemeente. 

De klacht dat het voorde,,· 
de genomen maatregel voc
deelde medebracht, in r 
moeten worden gebracr 
Gemeente te dragen !,-
Hof de beide voordP 
regel oordeelt te 7 : 

nadeelen er van 
De Gemeer 

de watervo0 
ter ontkoF 
andere ,. 
kozen 
van 
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moeten voorzien, heeft een gedragslijn 
gevolgd, welke weliswaar van het oog
punt der gemeentelijke belangen volko
m en gerechtvaardigd of zelfs geboden 
kon zijn, doch waarvan zij tegenover de 
eigenaren der bedreigde perceelen even_ 
tueele nadeelige gevolgen voor haar re
kening behoorde te nemen. 

Door de exploitatie van de sprank, 
zonder zich de belangen van zoodanige 
eigenaar aan te t rekken, met voorzien
bare fatale gevolgen voor diens erf, kan 
zij niet gezegd worden in haar te zijnen 
oozichte gevolgde gedrag de zorgvuldig
heid in acht te hebben genomen, welke 
in het maatschaooelijk verkeer t . a.v. 
diens goed betaamde. 

Voor beslissingen van zuiver feitelij
ken aard geldt de eisch van motiveering 
niet. 

De Gemeente 's-Gravenhage, vertegen
woordigd door haren burgemeester, eischeres 
tot cassatie van een op 4 Juni 1942 door het 
Gerechtshof te 's-Gravenhage tusschen par
tijen gewezen arrest, adv. Mr. W. M . de 
Brauw, 

tegen: 
W. J. Jochems, wonende te Wassenaar, ver
weerder in cassatie, adv. Mr. F. M . Wester
ouen van Meeteren. 

De Hooge Raad, enz.; 
0 . dat uit het bestreden arrest blijkt : 
dat Jochems is eigenaar van ei,n aantal 

binnen de gemeente Wassenaar gelegen on
roerende goederen, terwijl de Gemeente 
's-Grav enhage deels in eigendom, deels in 
erfpacht heeft duinterrein nabij de perceelen 
van J ochems gelegen; 

dat de Gemeente op haar duinterrein wer
ken heeft aangelegd ten behoeve van de door 
haar geëxploiteerde duinwaterleiding en uit 
dit terrein het voor hare bevolking en huis
houding noodige duinwater wint o. m . door 
middel van zoogenaamde spranken, lange 
diepe ingravingen bestemd om het watet uit 
de omliggende duingronden te doen afvloei
en, uit welke spranken vervolgens dat water 
regelmatig in groote hoeveelheden door mo
torische kracht wordt weggezogen naar de 1e
servoirs der gemeente-waterleiding; 

dat de Gemeente teneinde vermeerdt"ring 
van watertoevoer te verkrijgen de sprank A 
na 1919 geleidelijk heeft verbeterd en ver
nieuwd en deze sprank heeft verlengd en wel 
z6ó, dat die sprank thans ook loopt op gerin
gen afstand ten Noord-Westen van de ter
einen van J ochems; 

dat de Gemeente deze sprank intensief is 
an exploiteeren; 
at J ochems bij inleidende dagvaarding de 

eente voor de Rechtbank te 's-Graven
heeft aangesproken tot betaling van 

Ss.58 subsidiair tot schadevergoeding op 
len bij staat en te vereffenen volgens 
,daarbij o.m. stellende: 
:engevolge van de intensieve exploi

sprank A stelselmatig zeer belang
eelheden water door de Gemeente 

worden onttrokken aan de in de nabijheid ge_ 
legen gronden waaronder ook die van hem, 
Jochems; 

,,dat deze wateronttrekking zoodanige pro
porties heeft aangenomen dat dientengevolge 
het grondwaterpeil op deze terreinen zeer 
belangrijk is gedaald, waardoor de weilanden 
sterk uitdrogen en de boomen en planten
groei ernstig is geschaad, terwijl bij verdere 
wateronttrekking die hoogst nadeelige gevol
gen zich in steeds toenemende mate doen ge
voelen, en ten slotte tot vernietiging van na
genoeg alle vegetatie op zijn gronden zouden 
moeten leiden, zoodat deze als weiland en 
cultuurgrond totaal waardeloos zouden wor
den; 

,,dat de Gemeente vorenbedoelde water
onttrekking heeft voortgezet in volle bekend
heid met de ernstige schade, die zij aan aan
grenzende eigendommen, waaronder die van 
hem, J ochems, in steeds stijgende mate be
rokkent; 

"dat haar voorschreven handeling oplevert 
een opzettelijke en onrechtmatige aantasting 
van den eigendom van Jochems, althans een 
onrechtmatige aantasting van dien eigendom, 
welke aan haar schuld is te wijten, terwijl in 
ieder geval deze gedraging in ernstige mate 
indruischt tegen de zorg die in het maat
schappelijk verkeer jegens de belangen van 
anderen (in casu Jochems) betaamt; 

,,dat hij, Jochems, dientengevolge belang
rijke schade heeft geleden, lijdt en zal lij den, 
tot vergoeding van welke de gemeente 's-Gra
venhage gehouden is; 

,,dat hij, in samenwerking met andere, ten
gevolge van de voorschreven onrechtmatige 
handelingen der gemeente 's-Gravenhage in 
soortgelijke positie verkeerende, belangheb
benden, maatregelen heeft beraamd en on
dernomen om door inmaling van water uit 
Rijnlands boezem de wateronttrekking door 
de gemeente 's-Gravenhage zooveel mogelijk 
te compenseeren, zulks ten einde de t enge
volge dier wateronttrekking berokkende en 
te berokkenen schade te beperken; 

,,dat de noodzakelijke kosten dier maat
regelen, bestaande in den bouw van twee 
pompgemalen met bijbehoorende werken, in 
totaal beloopen hebben f 54,833.67, welke 
kosten nog zijn te vermeerderen met de con
tante waarde der exploitatiekosten ad f 2000 

's jaars, gekapitaliseerd op den voet van 
4 ½ % bedragende f 44,444.44 alzoo in totaal 
f 99,278.n, van welke kosten ten laste v an 
hem, J ochems, ingevolge verdeeling in bil
lijkheid naar verhouding van de oppervlakte 
der terreinen, is gekomen de som van 
f 18,485.58; 

"dat het b eloop der door hem geleden en 
te lijden schade belangrijk hooger zou zijn 
geweest, indien de vorenbedoelde schadebe
perkende maatregelen niet zouden zijn onder
nomen en hij bereid is zijn aanspraken tot de 
in voege voormeld door hem aan die maat
regelen ten koste gelegde bedragen te beper
ken;" 

0. dat de Rechtbank - na bij interlocu
toire vonnissen van 14 November 1935 eJ'l 9 
Februari 1939 een onderzoek door deskun-
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digen te hebben gelast - bij eindvonnis van 
15 Juni 1939 de primaire vordering heeft toe
gewezen, na in haar eerste interlocutoire von
nis o.m. te hebben overwogen: 

"dat indien de intensieve exploitatie van 
sprank A de gevolgen mocht hebben, welke 
ter dagvaarding zijn omschreven, de Ge
meente zich aan een onrechtmatige daad 
heeft schuldig gemaakt, daar zij het recht 
mist om door aantasting van den zich in de 
gronden van J ochems bevindende watervoor
raad aan deze schade toe te brengen, waaraan 
niet afdoet, dat de Gemeente over het zich 
in hare gronden bevindende duinwater vrije
lijk kan beschikken, noch dat zij heeft gehan
deld ter behartiging van een zeer prijzens
waardig doel, de watervoorziening van haar 
inwoners, dat misschien in de eerste jaren 
niet op eene andere doeltreffende wijze te be
reiken is, terwijl zij, aangenomen, dat de ex
ploitatie van de sprank het door Jochems ge
stelde gevolg heeft gehad, dit gevolg moet 
hebben kunnen voorzien;" 

dat de Rechtbank in haar tweede interlo
cutoire vonnis nog heeft overwogen, voor 
zoover hier van belang: 

"dat de Gemeente aldus handelt in strijd 
met hetgeen tusschen buren in het maat
schappelijk verkeer betaamt en die strijd niet 
wordt weggenomen door de gerechtvaardigd
heid van het doel, terwijl van eenige nood
zaak, met de daaraan vastgeknoopte afwe
ging van belangen, niet is gebleken, nu der 
Gemeente andere middelen ten dienste ston
den zooals waterwinning elders - gelijk 
thans het voornemen schijnt te zijn - en 
onteigening;" 

0. dat, op het door de Gemeente tegen de 
voormelde vonnissen ingestelde hooger be
roep, het Hof bij het bestreden arrest deze 
vonnissen heeft bekrachtigd na o. m. te heb
ben overwogen: 

"1. dat de Gemeente tegen de vonnissen 
de ~avolgende drie grieven heeft aangevoerd: 

I . • ... 

2 °. de Rechtbank heeft ten onrechte be
slist, dat de schade door de wateronttrekking 
veroorzaakt, moet worden geschat ten minste 
op de bedragen, welke door J ochems worden 
geëischt. In elk geval had de Gemeente niet 
tot vergoeding van de kosten van oprichting 
en exploitatie van het bemalingssysteem -
zooals die in de dagvaarding zijn gesteld -
mogen zijn veroordeeld indien wordt aange
nomen, zooals door de deskundigen is ge
schied, dat dit bemalingssysteem ook - en 
zelfs grootendeels - bestemd is om de ge
staakte toevloeiïng van bovenduinwater uit 
de terreinen der Gemeente te remplaceeren, 
en omdat - anders dan de rechtbank heeft 
overwogen - het bemalingssysteem zelfs 
voor dat dubbele doel vele malen te groot is 
ontworpen; 

II. dat, wat de tweede grief betreft, de Ge
meente tegen het beroepen eindvonnis ten 
eerste aanvoert, dat ten onrechte is beslist, 
dat de schade door de wateronttrekking ver
oorzaakt, moet geschat worden, ten minste 
op de door Jochems geëischte bedragen; 

12. dat te dien aanzien voorop dient te 

worden gesteld, dat de Gemeente de nood
zakelijkheid om tot inmaling over te gaan 
niet heeft betwist noch dat, wanneer zij tot 
vergoeding gehouden is, zij de noodzakelijk 
bestede kosten daaraan zal hebben te vergoe
den; voorts, dat in het agronomisch rapport 
de deskundigen onder andere tot de conclusie 
zijn gekomen, dat de wateronttrekking door 
de intensieve exploitatie van sprank A dus
danige proporties • heeft aangenomen, dat 
dientengevolge het grondwaterpeil op de ter
reinen van Jochems zeer belangrijk is ge
daald, waardoor vóór de inmaling de weilan
den uitdroogden en de boomen en planten
groei ernstig werden geschaad, terwijl bij ver
deren voortgang der onttrekking deze bezit
tingen als weiland nagenoeg waardeloos zou
den zijn geworden; 

13. dat de door de Rechtbank benoemde 
deskundigen het verlies door de waternnt
trekking - dus buiten rekening latende de 
schade, welke op rekening is te stellen van 
ophouden van toevloeiïng van water uit de 
duinen naar de terreinen van J ochems en 
waarop de schadeactie niet steunt, - hebben 
geschat op f 47825, met welke schatting de 
Rechtbank zich heeft vereenigd; 

14. dat de Gemeente zich verder ten eerste 
richt tegen de berekening van de schade in 
het agronomisch rapport, omdat daarin zou 
zijn uitgegaan van een veel gunstiger toe
stand der terreinen van J ochems vóór de in
tensieve exploitatie van sprank A, dan had 
mogen worden aangenomen en vervolgens te
gen de opvatting der deskundigen, dat meer 
dan 75 % van de schade aan de waternnt
trekking dient te worden toegeschreven en 
dus een te gering percentage aan het beëin
digen van de watertoestrooming; 

15. dat voor het eerste bezwaar geen enkel 
deugdelijk argument is aangevoerd en het 
tweede bezwaar zijne weerlegging vindt in 
het antwoord, door de deskundigen op de 
vijfde hun gestelde vraag gegeven, welk ant
woord luidt: 

,,indien wij ons de mogelijkheid voorstel
len, dat de Gemeente alleen de afstrooming 
belette van water, dat vroeger als kwel of 
anderszins aan de terreinen van Jochems ten 
goede kwam, dan zou daardoor geleden wor
den een schade van een bepaald bedrag b.v. 
ter grootte van A. Door het feit echter, dat 
bovendien nog water aan de terreinen van 
Jochems door de Gemeente wordt onttrokken 
door sprank A ontstaat ten slotte een ca
tastrophale verlaging van het grondwater, 
waarvan de totale schade naar de meening 
van deskundigen 4 A. bedraagt; 

de verhouding der schaden op de twee wel 
onderscheiden wijzen toegebracht, is een ge
heel andere dan die der op de tweeërlei wij
zen onttrokken voorraden water, hetgeen 
theoretisch verklaarbaar is uit de agronomi
sche wet der verminderende mééropbreng
sten ·" 

16. dat hierdoor ook het tweede bezwaar 
der Gemeente als weerlegd kan worden be
schouwd, vereenigende het Hof zich met deze 
opvatting der deskundigen; 

17. dat de Gemeente zich verder bezwaard 
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acht, doordat ten haren laste meer kosten 
zijn gebracht dan die, welke redelijkerwijze 
noodig waren om de schade, door onttrekking 
veroorzaakt, te beperken; dat door den aan
leg en de exploitatie van het bemaEngs
systeem J ochems is gekomen in een veel gun
stiger conditie, doordat de gestaakte toe
vloeiïng van het bovenduinwater, waarvoor 
de Gemeente tegenover Jochems niet scha
deplichtig is, tevens is <mdervangen, waar 
nog bijkomt, dat de installatie veel te groot 
is opgezet; 

x8. dat J ochems gehouden was de schade 
aan zijn terreinen, door de Gemeente veroor
zaakt, te beperken en geenszins lichtvaardig 
tot beperkende maatregelen is overgegaan, 
daar de Gemeente met de intensieve exploi
tatie van sprank A bleef doorgaan en er geen 
gegronde redenen aanwezig waren om aan te 
nemen, dat zij daarin wijziging zou brengen; 
dat J ochems toen de hem aangeboden gele
genheid om deel te nemen in eene combinatie 
van meerdere belanghebbenden, die een be
malingssysteem opzette, heeft benut, waar
mede een einde werd gemaakt aan de voor 
hem nadeelige gevolgen van handelingen der 
Gemeente; 

dat in de hieraan verbonden kosten ieder 
belanghebbende en ook Jochems heeft deel
genom en voor een bedrag, berekend naa r de 
oppervlakte van ieders terreinen, hetgeen een 
billijke verdeeling is en waarop de Gemeente 
ook geen aanmerking heeft gemaakt; 

xg. dat inderdaad het tot stand gekomen 
bemalingssysteem mede aan J ochems voor
deelen verschafte, doordat hij niet alleen de 
watervoorziening van zijn terreinen zelf kon 
regelen, maar hij tevens de gestaakte toe
vloeiïng van bovenduinwater kon ondervan
gen; 

20. dat de door de Rechtbank benoemde 
deskundigen hebben onderzocht de vraag, 
waarop deze voordeelen zijn te schatten en 
hun antwoord daarop luidt : ,,Het te noemen 
voordeel zou zijn, dat J ochems door het op
stellen en in gebruik nemen der gemalen, de 
watervoorziening vrijwel in de hand heeft 
gekregen, waardoor de waterstand beter naar 
behoefte geregeld kon worden, doch in agro
nomisch opzicht is het irrigatiewater minder 
deugdelijk dan het voorheen toestroomende 
bovenduinwater. Het is minder kalkrijk en 
daarenboven meer van stagneerenden aard 
dan het doorstroomende zoogenaamd "leven
de" duinwater. 

Naar de meening van deskundigen wegen 
bovenbedoelde voor- en nadeelen ongeveer 
tegen elkaar op en is het totaal der schade 
voor de terreinen van J ochems te betrekken 
op de factor A, bij de beantwoording van 
vraag V genoemd, en moet dus het eerste ge
deelte van vraag VI (Heeft de oprichting en 
het gebruik der gemalen aan J ochems be
paalde voordeelen gebracht boven de vergoe
ding der schade?) in ontkennenden zin be
antwoord worden; 

2x. dat het Hof zich evenals de Rechtbank 
met dit oordeel vereenigt, zoodat voor aftrek 
van zeker bedrag voor de bewuste voordeelen 
geen termen bestaan; 

22. wat nu de opzet van het bemalings
systeem betreft, dat J ochems zich bij zijn 
deelneming mede had te regelen naar de 
eischen, welke andere belanghebbenden stel
den en de Gemeente t en onrechte klaagt, dat 
h ij in zijn te nemen beperkende maatre1;elen 
te ver is gegaan, omdat het bedrag voor zijne 
deelneming, dat als schadevergoeding wordt 
geëischt, in ieder geval belangrijk blijft be
neden het bedrag, dat hij naar het oordeel der 
deskundigen geleden zou hebben, wanneer hij 
die maatregelen niet had genomen; 

23. dat de Gemeente ook in gebreke is ge
bleven aan te toonen, dat het bemalings
systeem te groot is opgezet in verband met 
de mogelijkheid van zeer drooge perioden en 
het was wijs beleid en geenszins overdreven, 
dat met deze mogelijkheid tevens rekening 
werd gehouden; · 

24. dat voorts het oordeel van d en deskun
dige Bijl, hetwelk het Hof juist acht, over 
de gemalen is, dat deze aan een veiligen kant 
zijn gebouwd en 5 % goedkooper hadden 
kunnen zijn, maar dit bij den aanleg niet was 
te voorzien; 

25 . dat uit het bovenstaande volgt, dat 
voor aftrek van verkregen voordeel geen ter
men bestaan en de redelijkheid en billijkheid 
dit evenmin voorschrijven, nu nadeel en 
voordeel tegen elkaar opwegen; 

Jat de eerste rechter naar 's Hofs oordeel, 
zich vereenigend met het gevoelen der des
kundigen, ten deze eene juiste beslissing heeft 
gegeven; 

26. dat hierbij nog zij opgemerkt, dat niet 
is beweerd noch gebleken, dat de Gemeente, 
die wist, dat hare waterwinning groot nadeel 
aan Jochems toebracht, met de benadeelden 
op eenigerlei wijze in overleg is getreden of 
eenige medewerking heeft betoond om de 
nadeelen te ondervangen, doch dit geheel aan 
J ochems heeft overgelaten, en de bewering, 
dat hij de nadeelen met minder kosten had 
kunnen opheffen, niet alleen ongegrond i~ ge
bleken, doch zelfs beter achterwege had ge
bleven, daar vaststaat, dat hij een veel groo
ter schade heeft weten te voorkomen; 

27. dat de Gemeente als derde grief tegen 
de vonnissen heeft aangevoerd, dat de Recht
bank t en onrechte hare handeling als een on
rechtmatige daad heeft beschouwd en haar 
heeft veroordeeld tot schadevergoeding, voor
eerst omdat de Gemeente op eigen terrein 
werk~n heeft aangelegd en gebruikt, zonder 
daarbij eenig recht van den buurman aan te 
tasten en vervolgens, omdat de Gemeente 
niet wist - en ook niet behoefde te weten, 
dat van de exploitatie onttrekking van water 
van des buurmans terrein het gevolg zoude 
zijn; 

28. dat dit tweede onderdeel van de grief, 
waarvan de behandeling dient voor te gaan, 
omdat daarin betrokken is de ontvankelijk
heid der vordering van J ochems, is onge
grond: dat toch vaststaat, dat de Gemeente 
heeft aangelegd en steeds heeft uitgebreid 
sprank A op betrekkelijk geringen afstand 
van de terreinen van J ochems en door de in
tensieve exploitatie van deze sprank den wa
terstand in dit kanaal, door ter daarvoor be-
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stemde plaats het water daaruit af te pom
pen, permanent verlaagt, zoodat het water
peil tot ongeveer 1.55 à 1.75 beneden N .A.P. 
blijft, terwijl de terreinen van Jochems dicht 
bij de sprank liggen en hooge terreinen zijn, 
namelijk 1.50 tot 3 meter boven N.A.P., dat 
naar de ervaringsregelen de Gemeente had 
kunnen en moeten voorzien, dat hierdoor de 
mogelijkheid bestond, dat het grondwaterpeil 
in de terreinen van Jochems zóóver zoude 
dalen, dat aan de in cultuur gebrachte gron
den van Jochems de natuurlijke en noodige 
hulpbronnen zouden gaan ontbreken met als 
gevolg de daaraan verbonden schaden; 

29. wat het eerste onderdeel van de grief 
betreft, dat ook dit is ongegrond: dat inder
daad art. 625 B. W. den eigenaar van d en 
grond het recht verleent, het vrije genot van 
de zaak te hebben en daarover op de vol
strektste wijze te beschikken en dit recht dan 
ook met zich brengt het onder eigen terrein 
zich bevindend water te putten, doch de Ge
meente handelingen pleegt op eigen terrein 
van geheel anderen aard: dat zij toch ten be
hoeve der watervoorziening van de gemeente 
's- Gravenhage aan haar eigendom voortdu
rend onttrekt dergelijke massale waterhoe
veelheden, dat tengevolge daarvan de natuur
lijke bronnen onder de terreinen van J ochems 
rechtstreeks worden aangetast, zoodat deze 
terreinen niet alleen schade leden, maar zelfs 
dreigden waardeloos te worden en J ochems, 
wien ten deze in geenerlei opzicht eenig ver
wijt treft, gedwongen werd maatregelen te 
nemen om aan dien toestand een einde t e 
maken en de onttrekking van water onder 
zijn terreinen te ondervangen; 

30. dat het Hof zich op grond van het bo
venstaande niet alleen vereenigt met de bo
ven reeds aangehaalde beslissing der Recht
bank en de daarvoor aangevoerde gronden, 
dat de Gemeente zich heeft schuldig gemaakt 
tegenover J ochems aan een onrechtmatige 
daad, doch hare handelingen tevens aanmerkt 
als een directen inbreuk op den eigendom van 
J ochems in ieder geval hem een zoodanige 
hinder toebrengt, welke art. 625 B. W. ver
biedt; 

3 1. dat de Gemeente zich er nog op heeft 
beroepen, dat zij een aanzienlijk belang dien
de, doch dit beroep haar niet kan baten, om
dat zij hieraan het recht niet kan ontleenen, 
dusdanig hare buren te benadeelen en zeker 
niet hun eigendom aan te tasten, te meer , 
omdat, gelijk de Rechtbank heeft overwogen, 
haar andere middelen ten dienste stonden, 
waardoor datzelfde belang op andere wij z<.: 
had kunnen worden gediend; 

32. dat evenmin kan opgaan het beroep 
van de Gemeente, dat eerst na een langdurig 
en uitgebreid onderzoek is kunnen geconsta
teerd worden, dat de intensieve exploitatie 
van sprank A water onttrok aan de terreinen 
van J ochems, daar de mogelijkheid hiervan 
voor de hand lag en de Gemeente daarmede 
rekening had te houden en dit niet doende 
een risico op zich nam, waarvan zij de na
deelige gevolgen heeft te dragen;" 

0 . dat de Gemeente het arrest heeft aange
vallen met de navolgende middelen van cas
satie: 

I. S . of v . t. van de artt. 48 en 59 Rv., 
1401, 1402, 1403 B. W., 168 Grondwet, 20 
R. 0., door met afwijzing van de tweede grief 
der Gemeente te bekrachtigen het vonnis 
waarvan beroep van 15 Juni 1939, waarbij 
de Gemeente is veroordeeld tot betaling aan 
J ochems van de door hem gevorderde bed ra • 
gen, zijnde de kosten van de door hem in 
samenwerking met anderen genomen maat
regelen te weten het inrichten en exploiteeren 
van een bemalingssysteem voor zoover naar 
verhouding van de oppervlakte van ieders 
terreinen te zijnen laste gebracht, waarmede 
een eind is gemaakt aan de voor hem nadee
lige gevolgen van de handelingen der Ge
meente, 

zulks hoezeer ten deze als vaststaand moet 
gelden, dat de hier bedoelde handelingen der 
Gemeente (de intensieve exploitatie van 
sprank A) niet slechts belangrijke hoeveel
heden water, en wel recent regenwater, heb
ben onttrokken en onttrekken aan de hoogere 
bodemlagen der terreinen van Jochems, maar 
ook een einde hebben gemaakt aan de vroe • 
ger in die lagen bestaande toestrooming van 
duinwater uit de terreinen der Gemeente 
naar die van J ochems, 

dat de schadeactie niet steunt op het op
houden van toevloeiïng van water uit de dui
nen naar de terreinen van J ochems en bij de 
door R echtbank en Hof overgenomen schat
ting door de deskundigen van de schade (na
m elijk van de schade, die geleden zou worden 
indien genoemde tegenmaatregel niet geno
men ware) buiten rekening is gelaten de 
schade welke op rekening zou zijn te stellen 
van het ophouden van toevloeiïng, 

dat 62 percent van het (door het bema
lingssysteem) aangebrachte water de onthou
ding van het bovenduinwater aanvult en het 
bemalingssysteem (derhalve) ook en zelfs 
grootendeels bestemd is om de gestaakte toe
vloeiïng van bovenduinwater uit de t erreinen 
der Ge~eente te remplaceeren, en dat het tot 
stand gekomen bemalingssysteem dan ·ook 
aan Jochems voordeel verschafte ( en ver•• 
schaft) doordat hij de gestaakte toevloeiïng 
van bovenduinwater kon (en kan) ondervan
gen, 

uit welk een en ander volgt, dat de Ge
meente in elk geval niet had mogen worden 
veroordeeld tot betaling van de volledige kos
t en (voor zoover t en laste van Jochems ko
mende) van inrichting en exploitatie van het 
bemalingssysteem, waartoe niet afdoet, dat 
volgens het ook door het Hof gevolgde oor
deel der deskundigen de voordeelen door het 
bemalingssysteem aan J ochems verschaft on
geveer opwegen tegen de nadeelen, zoodat 
voor aftrek van zeker bedrag voor verkregen 
voordeelen geen termen bestaan, ook omdat 
daarbij slechts gedoeld is op voordeelen door 
J ochems verkregen in vergelijking met den 
toestand waarin hij verkeerde vóórdat hij de 
nadeelige gevolgen van de handelingen der 
Gemeente ondervond, en dus vóórdat de toe
vloeiïng van duinwater uit de terreinen der 
Gemeente naar die van J ochems was opge
houden; 

en waartoe ook niet afdoet hetgeen in het 
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arrest verder ten aanzien van de tweede grief 
is overwogen, 

wordende subsidiair aangevoerd, dat het 
bestreden arrest niet naar den eisch der wet 
de gronden bevat waarop het berust, voor 
het geval en voor zoover daarbij zou zijn be
slist, dat ook tegen het aan J ochems ver
schafte voordeel, hierin bestaande, dat hij 
de gestaakte toevloeiïng van bovenduinwater 
kon ondervangen, de nadeelen van het be
malingssysteem opwegen, 

en voor het geval en voor zoover daarbij 
zou zijn beslist, dat J ochems door de water
onttrekking schade heeft geleden van f 4 782 5; 

II . S. of v. t van de artt. 48 Rv., 625, 
1401, 1402, 1403 B. W., 158 Grondwet, door 
met afwijzing van de derde grief der Ge
meente Jochems ontvankelijk te verklaren 
in zijne vorderingen en de beroepen vonnissen 
te bekrachtigen, zulks op de daarvoor in het 
arrest, gedeeltelijk door verwijzing naar de 
voor de beslissing der Rechtbank aangevoer
de gronden, gegeven overwegingen, ten on
rechte, voor wat betreft de beslissing, dat het 
Hof niet alleen zich vereenigt met de beslis
sing der Rechtbank, dat de Gemeente zich 
heeft schuldig gemaakt tegenover J ochems 
aan een onrechtmatige daad, doch hare han
delingen tevens aanmerkt als een directe in
breuk op diens eigendom "in ieder geval hem 
een zoodanigen hinder toebrengt, welke art. 
625 B. W.· verbiedt", 

omdat onder de omstandigheden die ten 
deze door het Hof zijn aangenomen dan wel 
blijken uit de conclusiën der deskundigen en 
met die conclusiën zijn aanvaard of in het 
midden gelaten, of door de Gemeente zijn 
gesteld en in het arrest zijn in het midden 
gelaten, namelijk onder meer, 

dat de Gemeente op eigen terrein het voor 
hare bevolking en huishouding noodige duin
water wint door de intensieve exploitatie van 
een daarin aangelegde sprank en wel door ter 
daarvoor bestemder plaats het water daaruit 
af te pompen, en daardoor den waterstand in 
dit kanaal permanent te verlagen, dat de 
Gemeente zich bepaalt tot werkzaamheden 
en exploitatie op terrein hetwelk ten behoeve 
van hare duinwaterleiding aan haar door den 
Staat is in erfpacht gegeven en op terrein 
hetwelk voor het uitbreiden van de spranken 
der duinwaterleiding ten name van de Ge
meente is onteigénd geworden, 

dat de Gemeente een aanzienlijk belang 
diende en misbruik van recht ten deze in 
geenen deele het geval is, 

dat de schadelijke gevolgen der exploitatie 
niet zonder bezwaar voor de Gemeente waren 
te voorkomen terwijl in het bijzonder een ver
plaatsing der waterwinning naar een ander, 
meer zeewaarts gelegen gedeelte der duin
streek een ernstig gevaar voor verzouting van 
het door de Gemeente te leveren duinwater 
zou met zich gebracht hebben, 

dat eerst na een langdurig en uitgebreid 
onderzoek is kunnen geconstateerd worden, 
dat de intensieve exploitatie van sprank A 
(niet slechts water onthield maar ook) water 
onttrok aan de terreinen van J ochems, 

niet op grond van het enkele feit, dat de 

intensieve exploitatie belangrijke hoeveelhe
den water heeft onttrokken en onttrekt aan 
de hoogere bodemlagen der terreinen van Jo
chems en aldaar ernstige schade zou hebben 
veroorzaakt indien de tegenmaatregel niet 
genomen ware, en dat, gelijk de Rechtbank 
overwoog, aan de Gemeente andere middelen 
ten dienste stonden waardoor datzelfde be
lang op andere wijze had kunnen worden ge
diend, 

had mogen worden aangenomen, dat de 
Gemeente aldus handelt in strijd met hetgeen 
tusschen buren in het maatschappelijk ver
keer betaamt, en tot schadevergoeding is ver
plicht en ook niet, dat de handelingen der 
Gemeente zijn een directe inbreuk op den 
eigendom van J ochems, hetgeen voor de toe
wijzing van de vordering uit onrechtmatige 
daad bovendien niet voldoende is, 

en ook niet, dat de Gemeente aan J ochems 
hinder heeft toegebracht dien art. 625 B. W. 
verbiedt, omdat daarbij wordt voorbijgezien, 
dat dit voorschrift niet eene aanspraak op 
schadevergoeding vestigt, terwijl voorts door 
het Hof is voorbijgezien, dat de "andere mid
delen" waarvan het arrest in navolging van 
het vonnis gewaagt, naar de wet niet ter be
fichikking van de Gemeente staan, en dat het 
feit, dat de mogelijkheid van schade voor den 
buurman door onttrekking van water, als ge
volg van werkzaamheden op eigen terrein, 
voor de. hand lag niet voldoende is om den 
eigenaar tot vergoeding van die schade te 
verplichten; 

0. omtrent het eerste middel: 
dat dit middel, primair, _de klacht inhoudt, 

dat de Gemeente ten onrechte is veroordeeld 
tot betaling van de volledige kosten van de 
inrichting en exploitatie v an het bemalings
systeem, voor wat het aandeel van J ochems 
betreft; 

dat deze klacht - ook blijkens de toelich
ting bij pleidooi gegeven - in de eerste plaats 
steunt op de stelling, dat de kosten van dit 
bemalingssysteem, hetwelk mede dient om 
het ophouden van de toevloeiïng van boven
duinwater naar de terreinen van J ochems te 
ondervangen, voorzooverre te boven gaande 
de kosten eener inrichting uitsluitend be
stemd om de schadelijke gevolgen van de 
onttrekking van water aan deze terreinen op 
te heffen. niet mogen worden aangemerkt als 
te zijn veroorzaakt door de gestelde onrecht
matige daad der Gemeente; 

dat deze stelling is onjuist; 
dat toch uit 's Hofs arrest volgt, dat 

J ochems ter voorkoming van de schade, die 
door de intensieve exploitatie van sprank A 
voor zijn terreinen dreigde, waarvan de scha
de door wateronttrekking de belangrijkste 
was, geen keuze had tusschen afweermaat
regelen van meer of minder ver gaande strek
king, maar heeft moeten aangrijpen de hem 
geboden gelegenheid om, met de kosten die 
dit medebracht, deel te nemen in een com
binatie van meerdere belanghebbenden, die 
een bemalingssysteem opzetten, waarmede 
een einde werd gemaakt aan de voor hen na
deelige gevolgen van de handelingen der Ge
meente; 
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dat onder deze omstandigheden de deel
neming aan dit door meerderen gekozen 
systeem van bevloeiïng, als de eenige voor 
J ochems openstaande mogelijkheid om de 
ten Jaste van de Gemeente komende schade 
te voorkomen, redelijkerwijs als een gepaste 
afweermaatregel in het belang der Gemeente 
zelve was geboden en de aan deze deelneming 
verbonden kosten dan ook in hun geheel moe
ten worden beschouwd als een voorzienbaar 
gevolg van de onrechtmatige daad der Ge
meente; 

dat het middel, in de tweede plaats, tot 
steun van de hierboven vermelde primaire 
klacht, aanvoert, dat het voordeel, hetwelk 
de genomen maatregel - de deelneming aan 
het bemalingssysteem - voor J ochems me
de bracht, bestaande in de opheffing der 
schade, die door de onthouding van boven
duinwater dreigde en die J ochems zelf zou 
hebben moeten dragen, in mindering had 
moeten worden gebracht op de door de Ge
meente te dragen kosten van dezen maat
regel; 

dat het middel hierbij 's Hofs beslissing, 
dat de voordeelen aan J ochems door den ge
nomen maatregel verschaft, worden opgewo
gen door de nadeelen daarvan, op grond waar -
van het Hof voor aftrek van voordeelen geen 
termen aanwezig acht, aldus verstaat, dat het 
Hof daarbij slechts doelt op de voordeelen 
verkregen door het in de hand hebben van 
de regeling der watervoorziening - een ver
betering vergeleken met den toestand toen 
nog duinwater uit de terreinen der Gemeente 
naar die van Jochems toevloeide - en dat 
het Hof niet doelt op het voordeel bovenge
noemd, dat door het bemalingssysteem tevens 
de gestaakte toevloeiïng van bovenduinwa
ter werd ondervangen; dat naar 's Hofs aldus 
begrepen beslissing, dit voordeel niet zou zijn 
te niet gedaan en voor toerekening in aan
merking had moeten komen; 

dat echter het middel zich in deze baseert 
op een verkeerde lezing van het arrest en dus 
in zooverre feitelijken grondslag mist; 

dat toch het Hof, blijkens zijne boven 
weergegeven rechtsoverwegingen 19 tot en 
met 21, in aansluiting aan zijne feitelijke en 
dus in cassatie te eerbiedigen uitlegging van 
het door deskundigen op dit punt gegeven 
antwoord, de beide in rechtsoverweging 19 
vermelde voordeelen, ook dus het voordeel 
bestaande in de opheffing der schade door 
de onthouding van bovenduinwater, oordeelt 
te zijn opgeheven door de nadeelen, welke 
het bemalingssysteem voor J ochems mede
brengt; 

dat mitsdien aan de primaire klacht van 
het middel de beide daaraan gegeven grond
slagen ontvallen en deze klacht faalt; 

dat de in het middel subsidiair vervatte 
klacht, dat het bestreden arrest voorzooverre 
het de in het middel vermelde beslissingen 
zoude bevatten, niet naar den eisch der wet 
met redenen zou zijn omkleed, reeds daarom 
niet kan opgaan, omdat deze klacht op het 
oog heeft beslissingen van zuiver feitelijken 
aard, waarvoor de eisch van motiveering niet 
geldt; 

0. dat het tweede middel als grief inhoudt, 
dat, gelet op de omstandigheden, waarop het 
middel beroep doet, het Hof ten onrechte 
heeft aangenomen, dat de handelwijze der 
Gemeente, waardoor met schadelijk gevolg 
water werd onttrokken aan de terreinen van 
J ochems, onrechtmatig was tegenover Jo
chems, zoodat zij ten onrechte de Gemeente 
jegens dezen tot schadevergoeding verplicht
te; 

0 . daaromtrent: 
dat blijkens 's Hofs arrest, t en deze vast

staat: 
1 °. dat de Gemeente ten behoeve van de 

watervoorziening van 's-Gravenhage aan 
haar eigen terrein voortdurend onttrekt der
gelijke massale waterhoeveelheden, dat ten
gevolge daarvan de natuurlijke bronnen on
der de terreinen van J ochems rechtstreeks 
worden aangetast, waardoor deze terreinen 
dreigden waardeloos te worden, hetgeen 
slechts voorkomen werd door een door Jo
chems genomen maatregel; c::1 2°. dat de 
Gemeente de - volgens het Hof voor de 
hand liggende - mogelijkheid had 1..-unnen 
en moeten voorzien, dat door haar handel
wijze water werd onttrokken aan de aan
grenzende terreinen, ook die van Jochems, 
met de daaraan verbonden schadelijke ge
volgen; 

dat derhalve de Gemeente door handelin
gen op haar eigen terrein verricht inbreuk 
maakt op den eigendom van daatnev~ns Eg
gende terreinen, terwijl deze rechtsinbreul:: 
voor de Gemeente als mogelijk gevolg van 
haar handelingen redelijkerwijze te vooeien 
was· 

d;t de Gemeente, die in het belang van de 
watervoorziening harer bevolking en ter ont 
koming aan de bezwaren, welke een andere 
wijze van watervoorziening zou medebren
gen, gekozen heeft een intensieve exploitatie 
van een sprank op duinterrein, haar daartoe 
door den Staat in erfpacht gegeven resp. te 
haren name onteigend, terwijl zij de aanta3-
ting van den eigendom van de belendende 
perceelen door wateronttrekking als mogelijk 
gevolg van hare handelwijze heeft moeten 
voorzien, aldus een gedragslijn heeft gevolgd, 
welke weliswaar vanuit het oogpunt der ge
meentelijke belangen volkomen gerechtvaar
digd of zelfs geboden kon zijn, doch waarvan 
zij tegenover de eigenaren der bedreigde per
ceelen eventueele nadeelige gevolgen, die 
daaruit voor deze mochten voortvloeien, voor 
hare rekening behoorde te nemen; 

dat daarom de Gemeente, waar zij de 
sprank is gaan exploiteeren zonder zich de 
belangen van zoodanigen eigenaar aan te 
trekken, nu deze exploitatie de boven ge
noemde voorzienbare fatale gevolgen voor 
diens erf heeft medegebracht (welke slechu 
door een afweermaatregel van dien eigenaar 
zijn gekeerd), niet gezegd kan worden in het 
door haar te zijnen opzichte gevolgde gedrag 
de zorgvuldigheid in acht te hebben geno
men, welke in het maatschappelijk verkeer 
ten aanzien v an diens goed betaamde; 

dat daarom het Hof terecht de bedoelde 
handelwijze der Gemeente tegenover J ochemi. 
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onrechtmatig heeft geoordeeld; 
dat mitsdien ook het tweede middel faalt; 
Verwerpt het beroep; 
Veroordeelt de Gemeente in de kosten der 

cassatieprocedure. (Salaris f 500). 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den wnd. Proc.- Gen. Wijnveldt]. 

(N. J.) 

19 Fehuari 1944. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het D epartement 
van Opvoeding, W etenschap en Kul
tuurbescherming. (Lager Onderwijswet 
xg20 art. 97). 

Er is geen reden te verwachten dat 
het vervullen door appellant v an een 
administratieve nevenfunctie (secr.
penningmeester van een klein water
schap), welke slechts w,:inig tijd in be
slag neemt, afbreuk zal doen aan de be
langen van het onderwijs, in het bijzon
der niet, dat het uitoefenen van deze bij
betrekking door appellant schadelijk zou 
kunnen zijn voor de verstandhouding 
tusschen hem en de ouders, voogden of 
verzorgers der leerlingen. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, W etenschap en Kul
tuurbescherming; 

G~zien het beroep, ingesteld door Ph . S. 
t e 's-Gravenmoer, onderwijzer aan een bii
zondere lagere school aldaar, t egen het bé
sluit van den comm. d. prov. Noordbrabant 
van II Aug. 1943 , G n°. 413, IV• afd., waarbij 
hem de vrijstelling, bedoeld in art . 97, 2• lid, 
onder b, der L.O. wet 1920, is geweigerd voor 
het bekleeden van de functie van secretaris
penningmeester van het W aterschap Be
oosten de 's-Gravenmoerschevaart"; " 

Der R. v. St. , afd. voor de gesch. v . Best., 
gehoord, (advies van 2 Febr. 1944, n°. 157 
(1943); 

0 . dat het genoemd besluit steunt op de 
overweging, dat het uitoefenen van de onder
havige nevenbediening het mogelijk maakt, 
dat het belang van het onderwijs en de ver
standhouding tusschen den adressant als 
onderwijzer en de ouders, voogden of ver
zorgers der kinderen, die aan zijn zorgen zijn 
toevertrouwd, zouden worden geschaad· 

dat de appellant in beroep aarivoert • dat 
het hier slechts een klein waterscha; be
treft, groot 433 ha, zoodat de administratieve 
werkzaamheden gemakkelijk in enkele avond
uren per week kunnen worden verricht· dat 
deze meening ook uitgesproken werd 'door 
den laatsten functionaris en het salaris, ten 
bedrage van f 125.- per jaar, ook in die 
richting wijst; dat er 4 à 5 bestuursvergade
ringen en r algemeene vergadering per jaar 
zijn, welke, volgens uitdrukkelijke belofte 
van den voorzitter van het waterschap, 
tevens burgeméester van 's-Gravenmoer, op 
een tijdstip zullen worden gehouden, da t zij 
voor het onderwijs geen enkele moeilijkheid 
zullen opleveren; dat moeilijk is aan te 
nemen, dat de verhouding tusschen de ouders 
d":: leerlingen en hem , appellant, als onder
w1izer ongunstig zou worden beïnvloed; dat 

pij integendeel, door op dit gedeelte van het 
maatschappelijk gebied werkzaam te zijn, 
nog meer met de ouders in aanraking zal 
komen, wat niet anders dan goed kan werken 
terwijl zijn kenn is van het dorp, de water~ 
staatkundige zijde, er door za l worden ver
diept, hetgeen zijn onderwijs ongetwijfeld 
ten goede zal komen, vooral in heemkun igen 
zin; dat hij als bezitter der acte van bekwaam
heid tot het geven van huis- en schoolonder
wijs in de beginselen der handelskennis, ook 
les geeft in boekhouden en opleidt voor het 
exam~n Midder. standsdiploma algemeene 
handelskennis; dat ook dit onderwijs, dat 
toch, vooral in dezen tijd, voor de rijpere 
jeugd en dus voor de dorpsgemeenschap van 
groote beteekenis moet worden geacht, zal 

. worden gebaat als de lesgever de theorie kan 
toetsen aan de practijk bij het voeren van de 
boekhouding van een waterschap; 

0 . dat de overgelegde stukken, aangevuld 
door nader op verzoek van de afd. voor de 
gesch. v. Best. van den R . v. St . ingewonnen 
inlichtingen, geenerlei reden geven voor de 
verwachting, dat het vervullen door den 
appellant van deze administratieve neven
functie, welke slechts weinig tijd in beslag 
neemt, afbreuk zal doen aan de belangep van 
het onderwijs; 

dat er met name geen voldoende aanleiding 
bestaat om aan t e nemen, dat het uitoefenen 
van de onderhavige bijbetrekking door den 
appellant schadelijk zou kunnen zijn voor de 
verstandhouding tusschen hem en de ouders, 
voogden of verzorgers der leerlingen; 

dat mitsdien de gevraagde vrijstelling als
nog behoort te worden verleend; 

Gezien de L.O. wèt 1920; 
H eeft op grond van § r der Verord. no. 

23/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Ned. gebied betretfenoe de bevoegd
heden van de Secretarissen-Generaal 'l<an de 
Nèderlandsche Departementen 'l<an Algemeen 
Bestuur besloten: 

met vernietiging van het bestreden besluit, 
aan Pn. S., ouderwijzer aan een bijzondere 
lagere school t e 's-Gravenmoer, alsnog, tot 
wederopzegging, vrijst~liing te verleenen, als 
bedot:!o in art. 97, 2• Jid, onder b der L.O. wet 
1920, t en aanzien van het bekleeaen van de 
functie van secretaris-penningmeester van 
het Waterschap "Beoosten ae 's-Graven
moerschevaart". 

(A.B.) 

21 Februari 1944. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat. (Wegenwet art. 4). 

Uit de omstand1ghe1d dat de onderha
vige weg reeds voorkwam zoowel op den 
wegenlegger van 1840 als dien van 1894 
en voorzoover bekend, daartegen door 
den rechthebbende destijds noch later 
bezwaar is gemaakt, terwijl bovendien 
blijkens afgelegde betrouwbare verkla
ringen bedoelde weg sinds menschen
heugenis voor een ieder toegankelijk is 
geweest, mag worden afgeleid, dat de 
rechthebbende destijds aan den weg de 
bestemming van openbaren weg heeft 
gegeven. 
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De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat; 

Gezien het advies van den Raad van State, 
Afdeelmg voor de geschillen van bestuur, 
van 3 Maart 1943, no. 27, en het daarbij ge
voegde ontwerp-besluit, hetwelk luidde als 
volgt: 

,,Uezien het beroep, ingesteld door E . S. 
baronesse van Pallandt, echtgenoote van en 
ten deze bijgestaan door G. Ch. baron 
Snbuckaert van Schauburg, en A. W. C. W. 
baronesse van Pallandt, allen te 's-Graven
hage, tegen het besluit van den Commissaris 
der provincie Gelderland, waarnemende de 
taak van Gedeputeerde Staten dier provin
cie, van 1 Juli 1942, no. 257, tot vaststelling 
ingevolge de Wegenwet van den legger der 
wegen in de gemeente Wageningen; 

Den Raad van S tate, Afdeeling voor de 
geschillen van bestuur, gehoord (advies van 
3 Maart 1g43, no. 2 7); 

0. dat de Commissaris der provincie Gel
derland, waarnemende de taak der Ged. 
Staten, bij zijn besluit van. 1 Juli 1942, no. 
257, heeft vastgesteld den door burgemeester 
en wethouders der gemeente Wageningen dd. 
5 Augustus 1q41 opgemaakten legger van de 
wegen in deze gemeente, op welken legger 
onder no. 65 voorkomt de "Pabstschendam" 
van de grens van de bebouwde kom in zuid
oostelijke richting tot het perceel Wagenin
gen, sectie E, no. 1861 (bij huize "de Wolfs
waard"); 

dat van dit besluit E. S. baronesse van 
Pallandt, echtgenoote van G. Ch. baron 
Snouckaert van Schauburg, en A. W. C. W. 
baronesse van Pallandt, beiden wonende te 
's-Gravenhage, in beroep zijn gekomen, aan
voerende, dat zij tegen het plaatsen van den 
genoemden weg bezwaar hebben gemaakt, 
daar deze weg nimmer openbaar is geweest 
en er ook geen enkel belang bestaat (anders 
dan misschien het kunnen heffen van een 
wegbelasting), dezen openbaar te maken; 
dat, niettegenstaande het ingediende be
zwaar, de plaatsing op den legger is gehand
haafd; dat als motief daarvoor werd opge
geven, dat het bezwaar zoude zijn gegrond 
op het feit, dat door den Hoogen Raad in 
1937 is uitgemaakt, dat deze weg niet open
baar was; dat echter die grond niet zoude 
gelden, aangezien de uitspraak van den Hoo
gen Raad was gedaan in een belastingquaestie 
en de openbaarheid voor de belasting een 
geheel andere zoude zijn dan de openbaar• 
heid voor den legger; dat, afgezien van het 
feit of er meer soorten openbaarheid kunnen 
bestaan, deze bewering niet opgaat, aange
zien in het bezwaarschrift niet de uitspraak 
van den Hoogen Raad als grond werd opge
geven, doch slechts het feit, dat deze weg 
nimmer openbaar is geweest, en de uitspraak 
van den Hoogen Raad slechts als een bewijs 
ten overvloede werd aangevoerd; dat in een 
bespreking, welke haar gemachtigde ter Pro
vinciale Griffie had, bleek, dat men zich op 
het standpunt had gesteld, dat deze weg op 
eerivorigen legger voorkwam en dus openbaar 
was ; dat echter het feit, dat een weg op den 
legger voorkomt, op zich zelf nog geen bewijs 

van openbaarheid is; dat deze weg dan ook 
nimmer voor een ieder toegankelijk is ge
weest, doch slechts voor hen, die gebruik 
wenschen te maken van het aan haar, appel
lanten, toekomende recht van veer, waarvoor 
een redelijke vergoeding werd betaald, dat 
echter, toen dit recht van veer niet meer 
werd uitgeoefend, onmiddellijk de toegang 
tot dien weg aan een ieder werd ontzegd; 
dat dan ook steeds aan het begin van den 
weg een bordje heeft gestaan "Verboden toe
gang. Eigen weg."; dat dit bordje toevalliger
wijze op het tijdstip van het in 1937 gevoer
de proces niet aanwezig was, doch dat dit een 
gevolg was van het feit, dat alstoen eenige 
zieke hoornen van hoogerhand waren opge
ruimd, waaronder juist die, waaraan het 
bordje was bevestigd ; dat dan ook meer
malen door de politie proces-verbaal werd 
opgemaakt tegen personen, die niettemin 
van den weg gebruik maakten; dat ook de 
gemeente zelf overtuigd was, dat de weg niet 
openbaar was, hetgeen moge blijken uit het 
volgende: dat de gemeente in 1925 van haar, 
appellanten, een ·stuk grond wenschte te koo
pen, gelegen aan dien weg, ten einde daarop 
een abattoir te stichten; dat door de gemeen
te, nadat het concept der akte van overdracht 
ter beoordeeling was gezonden, werd opge
merkt, dat hierin een erfdienstbaarheid van 
uitweg moest worden gevestigd, daar m en 
anders geen toegang tot het abattoir zoude 
hebben; dat dan ook in de akte van over
dracht op 18 Augustus 1925, voor den notaris 
G. Sluis te Wageningen verleden, werd be
paald : ,,ten behoeve van het ten deze ver
kochte en ten laste van het perceel gemeente 
Wageningen, Sectie E , nummer 1850, wordt 
voorbehouden en verleend de erfdienstbaar
heid van uitweg van en naar de gemeente 
Wageningen, alzoo niet naar de rivierzijde. 
Mocht door het gebruik maken van dien uit
weg de bestrating aldaar zoodanig worden 
belast, dat het onderhoud daarvan wordt ver
zwaard, dan zal dit komen ten laste van de 
koopster, indien dit door den onderhouds
plichtige mocht worden gevorderd."; dat het 
bedingen van een uitweg over sectie E , num
mer 1850 (zijnde de Pabstschendam in quaes
tie), volkomen overbodig zoude zijn geweest, 
indien deze inderdaad openbare weg was; 
dat de woorden "alzoo niet naar de ri
vierzijde" zijn ingevoegd, omdat m en duide
lijk wilde doen uitkomen, dat de gemeente 
slechts recht zoude verkrijgen van den weg 
gebruik te maken voor communicatie van het 
door haar gekochte stuk grond met de ge
meente, dus niet voor communicatie met de 
rivier; dat er dan ook geen enkel algemeen 
belang bestaat, dezen weg als openbaar te 
verklaren, daar hij slechts dient als toegang 
tot de aan het eind daarvan gelegen boeren
woning en aldaar doodloopt; 

0. dat niet met zekerheid is komen vast te 
staan, dat de Pabstschendam na het tijdstip 
der dertig jaren vóór het in werking treden 
van de Wegenwet gedurende dertig achter
eenvolgende jaren voor een ieder toeganke
lijk is geweest ; 

dat wel is waar door een zestal inwoners 
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der gemeente W ageningen is verklaard, dat 
deze weg sedert m enschenheugenis en zoo
wel tijdens als na de exploitatie van het ter 
plaatse aanwezige veer over den Rijn steeds 
vrij voor een ieder toegankelijk is geweest 
en dat het hun niet bekend is, dat na de be
eindiging van de exploitatie van het bedoel
de veer aan het publiek geen toegang tot 
dezen weg m eer is verleend of dat publiek 
na het gemelde tij dstip op de een of andere 
wijze van dien weg is geweerd, doch dat blij
kens door den administrateur, door de hui
dige bewoonster en den voormaligen bewoner 
van de boerderij "de Wolfswaard" afgelegde 
verklaringen er steeds aan het begin van den 
weg, die toegang geeft tot deze boerderij , een 
bordje heeft gestaan met het opschrift "Ver
boden toegang. Eigen weg.", zij het ook, dat 
het weleens is voorgekomen, dat ten gevolge 
van baldadigheid het bordje was verdwenen, 
in welk geval steeds voor vervanging is ge
zorgd; 

dat in verband hiermede de openbaar
heid van den weg, op grond van artikel 4, 
1ste lid, onder I , der Wegenwet , niet kan 
worden aangenomen; 

dat evenmin tot de openbaarheid van den 
weg kan worden besloten op grond van ar
tikel 4, 1ste lid, onder III, der wet; 

dat wel is waar de bedoelde weg, blijkens 
de stukken, reeds voorkwam op de wegen
leggers van 1860 en 1894, doch dat op grond 
van deze omstandigheden alleen niet kan 
worden aangenomen, dat aan den weg door 
den rechthebbende de bestemming van open
baren weg zou zijn gegeven nu bij de door 
de appellanten bedoelde akte van overdracht 
op 18 Augustus 1g2 _<; ten behoeve van het te 
stichten gemeentelijk abattoir een erfdienst
baarheid van uitweg van en naar de gemeen
te \Vageningen is verleend, terwijl ook bij 
een in 1g19 tusschen de rechtsvoorgangster 
der appellanten en den directeur der Naam
looze Vennootschap Steenfabriek de Koe
bongerd gesloten overeenkomst aan deze 
n aamlooze vennootschap het servituut van 
weg, uitsluitend voor het vervoer van gepro
duceerde steenen en voor de steenfabricatie 
benoodigde materialen, is gegeven; 

dat de meerbedoelde weg mitsdien ten on
rechte in den legger is opgenomen; 

Gezien de Wegenwet; 
H eeft op grond van paragraaf , der Veror

dening no. 23/ig40 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de bevoegdheden van de Secretaris
Generaal van de NederlandscheDepartemen
ten van Algemeen Bestuur besloten : 

met vernietiging in zooverre van het be
streden besluit, den onder no. 6s op den leg
ger voorkomenden Pabstschendam te doen 
v ervallen." 

0. dat de r;enoemde afdeeling in kennis 
werd gesteld met de dezerzijds gerezen be
denkingen bij een schrijven van den volgen
den inhoud: 

,,Naar aanleiding van het in margine aan
gehaald advies heb ik de eer Uwe Afdeeling 
het volgende mede t e deelen. 

Op gronden neergelegd in het door U over-

gelegde ontwerpbesluit neemt Uwe Afdee
ling aan. dat de in dit geval bedoelde Pabst
schendam niet als een openbare weg in den 
zin der Wegenwet moet worden beschouwd. 

Om de hieronder vermelde redenen kan ik 
mij echter met dit standpunt niet vereenigen. 

Blijkens het advies van den burgemeester 
van \Vageningen (uittreksel uit het verbaal 
der op 16 September 1941 gehouden zitting 
bedoeld in artikel 4 van het Wegenleggerbe
sluit) komt bedoelde weg onder no. 87 voor 
op den wegenlegger (B.) van 1894, en zelfs 
op den wegenlegger vat. 1860, terwijl uit de 
overgelegde stukken niet blijkt, dat daar
tegen destijds of later bezwaar is gemaakt. 
De burgemeester alsmede de Commissaris 
der provincie Gelderland zijn dan ook van 
oordeel, dat deze weg moet worden be
schouwd als voor den openbaren dienst be
stemd. 

Daarbij neemt de burgemeester blijkens 
bovenvermeld advies alsmede zijn advies van 
10 September 1g42 no. 4726 Afd. III, in 
tegenstelling met het medegedeelde in het 
beroepsadres van reclamanten, het standpunt 
in, dat bedoelde weg sinds vele jaren zonder 
eenige belemmering voor een ieder toegan
kelijk is geweest en nog is. 

Uit deze beide feiten, de plaatsing van 
den weg op de oude leggers en de toeganke
lijkheid van ouds voor het publiek, kan naar 
mijne meening worden afgeleid, dat destijds 
aan dien weg de bestemming van openbaren 
weg is gegeven. Verwezen zij in dit verband 
naar het K. B. van 19 November 1938, S. 
::591 betreffende den wegenlegger der ge
meente Noordeloos. 

Het bord "Verboden toegang. Eigen weg." 
dat, zooals reclamanten beweren ter plaatse 
heeft gestaan, kan aan een openbaren weg 
het karakter van openbaarheid niet ontne
men. 

Omtrent het medegedeelde in de overwe
ging van het door Uwe Afdeeling opgemaak
te ontwerpbesluit ten aanzien v an de akte 
van overdracht dd. 18 Augustus 1925, als
mede van de daarin bedoelde overeenkomst 
van 1919, moge ik nog het volgende opmer
ken. 

Geacht moet worden dat de gemeente en 
de N.V. Steenfabriek de Koebongerd destijds 
genoodzaakt waren het standpunt van appel
lanten en de rechtsvoorgangster der appel
lanten te eerbiedigen ten einde het door hen 
begeerde doel te bereiken. Dat dit echter af
breuk zou hebben gedaan aan het openbare 
karakter van bedoelden weg kan ik geenszins 
beamen, aangezien daarin door eene overeen
komst rechtens geen wijziging k an worden 
gebracht. 

De gemeente en de Steenfabriek konden 
bovendien, zooals in dergelijke gevallen meer 
voorkomt prijsste1len op een burgerlijk recht 
naast de bestaande publiekrechtelijke rege
ling voor het geval, wellicht de weg te eeniger 
tijd aan het openbaar verkeer zou worden 
onttrokken. Hierbij wordt dan nog aangeno
m en, dat de akten inderdaad een recht v a n 
uitweg op den Pabstschendam verleenen, wat 
nog niet geheel zeker is. De akker van de 
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N.V. Steenfabriek de Koebongerd bijv. ves
tigt m eer den indruk, dat uitweg wordt ver
leend over een ander stuk grond naar den 
openbaren weg, zij het dan dat ten aanzien 
van de openoaarheid eemge voorwaarde is 
gemaakt. 

Ik ben dan ook in dit geval van meening, 
dat de Pabstschendam rechtens als openbaar 
moet worden beschouwd, krachtens het be
paalde onder III van artikel 4 der Wegenwet, 
terwijl voorts geen omstandigheden Dekend 
zijn, waaronder die openbaarheid zou zijn 
teniet gegaan, zoodat deze weg terecht op 
den bet:,okken wegenlegger 1s gep1aatst e.~ 
het beroep derhalve als ongegrond zal be
hooren te worden verklaard. 

Op grond van het vorenstaande, heb ik de . 
eer de op deze aangelegenheid betrekking 
hebbende stukken ter nadere overweging aan 
Uwe Afdeeling te doen toekomen."; 

dat de afdeeling naar aanleiding van dit 
schrijven een nader advies heeft uitgebracht, 
bij welk advies de afdeeling een nieuw 
eenigszins gewijzigd ontwerp-besluit over
legde, waarin echter niet werd te gemoet ge
komen aan de dezerzijdsche bedenkingen; 

dat dit advies luidde als volgt: 
,,Bij schrijven van 29 April 1943, no. 667, 

Afdeeling Waterstaatsrecht, heeft uw hoog
edelgestrenge opnieuw bij den Raad van 
State, Afdeeling voor de geschillen van be
stuur, ter overweging aanhangig gemaakt het 
beroep, ingesteld door E. S. baronesse van 
Pallandt, echtgenoote van en t en deze bijge
staan door G. Ch. baron Snouckaert van 
Schauburg, en A. W. C. W. baronesse van 
Pallandt, allen te 's-Gravenhage, tegen het 
besluit van den Commissaris der provincie 
Gelderland, waarnemende de taak van Ged. 
Staten dier provincie, van 1 Juli 1942, no. 
257, tot vaststelling ingevolge de Wegenwet 
van den legger der wegen in de gemeente 
Wageningen. 

Gezette overweging van het bij het voor
melde schrijven aangevoerde heeft de afdee
ling niet overtuigd van de onjuistheid van de 
door haar voorgedragen beslissing. 

Uw hoogedelgestrenge meent de openbaar
heid van den Pabstschendam te mogen aan
nemen op grond van het feit, dat deze weg 
reeds voorkwam op de wegenleggers van 
18g4 en van 1860, gevoegd bij de omstandig
heid dat de weg sinds vele jaren zonder 
eenige belemmering voor een ieder toeganke
lijk zou zijn geweest, uit welke beide feiten 
zou zijn at te leiden, dat destijds aan den 
weg de bestemming van openbaren weg zou 
zijn gegeven. 

De afdeeling merkt daartegen op, dat het 
enkele feit, dat de weg voorkomt op vóór het 
in werking treden van de Wegenwet opge
maakte wegenleggers, uiteraard onvoldoende 
is om aan te nemen, dat daaraan door den 
rechthebbende de bestemming tot openbaren 
weg is gegeven, terwijl het tweede door uw 
hoogedelgestrenge aangevoerde feit, met 
name dat van den weg sinds vele jaren zon
der eenige belemmering door het publiek 
zou zijn gebruik gemaakt, ten deze allerminst 
vaststaat. H et is door de appellanten perti-

nent ontkend en door den burgemeester van 
Wageningen niet met bewijzen gestaafd. De 
omstandigheid toch, dat tijdens de exploi
tatie van het in de stukken bedoelde veer 
over den Rijn de weg voor de veergebruikers 
(tegen betaling) toegankelijk was, bewijst 
niet alleen de openbaarheid van den weg 
niet, doch duidt er veeleer op, dat aan den 
weg (een veerweg) niet de bestemming tot 
openbaren weg gegeven is. En dat na de be
eindiging van de exploitatie van het genoem
de veer het publiek ongehinderd op den weg 
:ou zijn toegelaten, daarvoor is in de stukken 

geen enkel bewijs te vinden. Integendeel heb
ben de appellanten uitdrukkelijk verklaard, 
dat zij, nadat het recht van veer niet meer 
werd uitgeoefend, door het plaatsen van 
bordjes "Verboden toegang. Eigen weg." den 
toegang tot den weg aan een ieder hebben 
ontzegd, hetgeen aannemelijk is gemaakt 
door de verklaringen van de in het ontwerp
besluit vermelde personen, aan wier positieve 
mededeelingen, naar het der afdeeling wil 
voorkomen. m eer waarde dient te worden ge
hecht dan aan de louter negatieve verklarin
gen van de vanwege de gemeente gehoorde 
getuigen. 

Is de bestemming tot openbaren weg ten 
deze dus niet aangetoond (dat de weg open
baar zou zijn ingevolge artikel 4, 1ste lid , 
onder I of II, wordt d oor uw hoogedelge
strenge niet beweerd), aanwijzingen voor het 
tegendeel zijn, naar het oordeel van de af
deeling te vinden in de akte van overdracht 
aan de gemeente van 18 Augustus 1925 en 
de tusschen de rechtvoorgangster der appel
lanten en den directeur van de Naamlooze 
Vennootschap Steenfabriek de Koebongerd 
in 1g1g gesloten overeenkomst. 

Te dien aanzien merkt uw hoogedelge
strenge wel is waar op, dat de gemeente en 
de genoemde naamlooze vennootschap ge
noodzaakt waren het standpunt van de ap
pellanten en haar rechtsvoorgangsters te eer
biedigen, ten einde het door hen begeerde 
do~! te bereike,:i, doch dan hadde het op hun 
weg gelegen in de akte, onderscheidenlijk de 
overeenkomst, een reserve van recht op te 
nemen, hetgeen niet is geschied, zoodat mag 
worden aangenomen, dat tusschen partijen 
over het niet openbare karakter van den weg 
geen verschil van meening bestond. 

Uw hoogedelgestrenge twijfelt er voorts 
aan, of bij de bedoelde akte inderdaad een 
recht van uitweg op den Pabstschendam ver
leend is, daar de akte van de N aamlooze 
Vennootschap Steenf.;:lbriek de Koebongerd 
meer den indruk zou vestigen. dat uitweg 
werd verleend over een ander stuk grond 
naar den openbaren weg, zij het dan, dat ten 
aanzien van de openbaarheid eenige voor
waarde is gemaakt. 

Inderdaad wordt bij deze akte het servi
tuut van den weg verleend over de in het 
stuk vermelde viifmeter breede strook gronds 
met het uitsluitende doel om daarover de op 
de steenfabriek geproduceerde steenen en 
voor de steenfabricatie benoodigde materi, 
alen van en naar den z.g. Veerweg te ver
voeren, doch daaraan wordt toegevoegd: .,om 
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dat vervoer verder te doen plaats hebben 
over dat gedeelte van den Veerweg, dat ge
legen is ten noorden van de plaats, waar be
doelde vijf meter breede strook aansluit aan 
den Veerweg; zullende het vervoer over het 
gedeelte van den Veerweg, dat gelegen is zui
delijk van de plaats, waar bedoelde vijf me
ter breede strook aansluit aan den Veerweg, 
uitdrukkelijk verboden zijn. Uit dit laatste 
blijkt duidelijk, dat door partijen de Veerweg . 
niet als een openbare, voor een ieder toegan
kelijke weg werd beschouwd. 

Hoewel het door uw hoogedelgestrenge 
aangevoerde derhalve in het standpunt van 
de afdeeling geen verandering heeft vermo
gen te brengen, heeft zij daarin toch aanlei
ding gevonden in het aangeboden ontwerp
besluit eenige wijzigingen aan te brengen." 

Dat het door de afdeeling bij dit advies 
voorgedragen nieuwe ontwerp-besluit luidde 
als volgt: 

,,Gezien het beroep, enz. ; 
Den Raad van State, Afdeeling voor de 

geschillen van bestuur, gehoord (adviezen 
van -~ Maart 1943, no. 27, en 12 Mei 1943, 
no. 27/25); 

0. enz. (de eerste vijf overwegingen zijn 
gelijk aan die van het eerste ontwerpbe
sluit, Red.). 

dat evenmin tot de openbaarheid van den 
weg kan worden besloten op grond van ar
tikel 4, rste lid, onder III, der wet; 

dat wel is waar de bedoelde weg, blijkens 
de stukken, reeds voorkwam op de wegen
leggers van 1860 en 18g4, doch dat, op grond 
van deze omstandigheid alleen, niet kan wor
den aangenomen, dat aan den weg door den 
rechthebbende de bestemmingvan openbaren 
weg zou zijn gegeven; 

dat de burgemeester van Wageningen nu 
wel voorts heeft aangevoerd, dat de meerbe
doelde weg sinds menschenheugenis voor een 
ieder toegankelijk zou zijn geweest, doch dat 
zulks tegenover de ontkenning van de appel
lanten niet met deugdelijke bewijzen is ge
staafd; 

dat door de appellanten alleen is toege
geven, dat tijdens de exploitatie van het veer 
ter plaatse over den Rijn de weg voor de 
veergebruikers (tegen betaling) toegankelijk 
was, uit welk feit uiteraard de openbaarheid 
van den weg voor het publiek in het alge
meen niet kan worden afgeleid, terwijl op 
grond van de eerder vermelde getuigenver
klaringen aannemelijk is, dat. nadat de uit
oefening van het veerrecht was gestaakt, het 
gebruik van den weg anders dan ter bede 
niet meer is toegestaan; 

dat te minder mag worden aangenomen, 
dat hier een bestemming tot openbaren weg 
heeft plaats gehad, nu bij de door de appel
lanten bedoelde akte van overdracht op 18 
Augustus 1g2,; ten behoeve van het te stich
ten gemeentelijk abattoir zonder eenig voor
behoud van de zijde der gemeente een erf
dienstbaarheid van uitweg van en naar de 
gemeente \Vageningen is verleend, terwijl 
ook bij een in 1Q1Q tusschen de rechtsvoor
gangster der appellanten en den directeur 

der Naamlooze Vennootschap Steenfabriek 
de Koebongerd gesloten overeenkomst aan 
deze naamlooze vennootschap het servituut 
van weg, uitsluitend voor het vervoer van 
geproduceerde steenen en voor de steenfa
bricatie benoodigde materialen, is gegeven, 
en waarbij het vervoer over het zuidelijke 
gedeelte van den Veerweg uitdrukkelijk is 
verboden; 

dat de meerbedoelde weg mitsdien ten on
rechte in den legger is opgenomen; 

Gezien de Wegenwet; 
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
Generaal van de Nederlandsche Departe
menten van Algemeen Bestuur besloten; 

met vernietiging in zooven·c van het be
streden besluit, d en onder no. 6,; op den leg
ger voorkome:1den Pabstschendam te doen 
vervallen." 

0. dat het met genoemde afdeeling ge
pleegd overleg mitsdien niet heeft geleid tot 
wijziging van haar advies in den geest, als 
dezerzijds bedoeld; 

0. ten aanzie:i. van het ingestelde beroep, 
dat appellanten, ten bewijze, dat de Pabst
schendam niet openbaar zou zijn, de volgen-
de argumenten bezigen: j 

a. De Pabstschendam dient slechts als toe
gang tot de aan het eind daarvan gelegen 
boerenwoning. 

b. De weg zou nimmer voor een ieder toe
gankelijk zijn geweest, doch slechts voor hen, 
die van het veer over den Rijn ( uitgeoefend 
krachtens een aan appellanten toebehoorend 
veerrecht) gebruik wenschten te maken, 
waarvoor een redelijke vergoeding werd be
taald. Toen het recht van veer niet meer 
werd uitgeoefend, zou onmiddellijk de toe
gang van den weg aan een ieder zijn ontzegd. 

c. Bij het beginpunt van den weg zou 
steeds een bordie hebben gestaan met op
schrift: ,,Verboden toegang. Eigen weg." 

d. De politie zou meerdere malen proces
verbaal hebben opgemaakt tegen personen, 
die niettemin van den weg gebruik maakten. 

e. Bij aankoop van een perceel grond, in 
1925, door de gemeente Wageningen van de 
rechtsvoorgangster van appellanten is op ver
langen van de gemeente een erfdienstbaar
heid van uitweg op den Pabstschendam ten 
bate van het aan te koopen perceel geves
tigd; dit zou overbodig geweest zijn, indien 
de weg inderdaad ooenbaar was. 

f. Appellanten beroepen zich ten over
vloede op een arrest van den Hoogen Raad 
van 1q~7; 

0. dat deze argumenten, zooals hieronder 
zal worden aangetoond, geen doel treffen: 

Ad a. Bliikens een ambtsbericht geeft de 
Pahstschendam niet alleen toegang tot de 
aan het einde daarvan gelegen boerderij,maar 
ook tot een steenfabriek en de daarbij behoo
rende woninP"en. Aan de boerderij was des
tijds een café met soeeltuin verbonden, dat 
van Wageningen af uitsluitend langs den 
Pabstschendam bereikbaar was. 

Ad b. Blijkens de verklaring van den bur
K 2663 
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gemeester van Wageningen en van zeven ge
loofwaardige ingezetenen dier gemeente is de 
Pabstschendam sedert menschenheugenis, 
zoowel tijdens als na de exploitatie van het 
ter plaatse aanwezige veer, voor een ieder 
toegankelijk geweest. De vergoeding werd 
destijds niet (zooals het beroepsadres wel
licht zou doen vermoeden) betaald voor het 
gebruik van het veer èn van den weg; blij
kens een ambtsbericht van den burgemeester 
werd uitsluitend voor het gebruik van het 
veer betaald en was het gebruik van den naar 
het veer leidenden weg vrij. De exploitatie 
van het veer eindigde, blijkens evenbedoeld 
ambtsbericht, omstreeks 1916. En bij een 
door appellanten in afschrift overgelegde ak
te van Augustus 1919 verbond zich de Naam
looze Vennootschap Steenfabriek de Koe
bongerct tot het maken van een voldoende 
aantal uitwijkplaatsen "om het gewone ver
keer over den Veerweg (bedoeld is de Pabst
schendam) onbelemmerd te doen plaats heb
ben". 

De ·in deze akte voorkomende bepaling, 
dat de naamlooze vennootschap geen steenen 
zal mogen vervoeren over het gedeelte van 
den Pabstschendam, gelegen ten zuiden van 
de plaats, waar de in de overeenkomst be
doelde uitweg aan den Pabstschendam aan
sluit, houdt kennelijk verband met het on
derhoud van dat weggedeelte, dat geheel ten 
laste van appellanten is. Uit het feit, dat de 
naamlooze vennootschap genoegen nam met 
de opneming van deze bepaling in de akte, 
volgt niet, dat de weg niet openbaar zou zijn. 

Ad c. De bewering van appellanten, dat 
het bord met opschrift "Verboden toegang. 
Eigen weg." ,,steeds" aanwezig zou zijn ge
weest, wordt weerlegd door een aan den Hoo
gen Raad gericht beroepschrift van appel
lanten, waarin zij de vernietiging verzochten 
van een beslissing van den Raad van Beroep 
voor de Directe Belastingen te Arnhem van 
20 December 1935. 

Daarin deelen appellanten mede, dat het 
bord in 1918 werd aangebracht. Indien nu de 
weg reeds vóór 1q18 openbaar mocht zijn ge
weest, kan door de latere aanwezigheid van 
het bord de openbaarheid van den weg niet 
worden tenietgedaan (artikel 4, lid 1, onder 
III in verband met lid 2 der Wegenwet). 

Ad d. De door appellanten overgelegde 
verklaringen van G. Spies en H. Lammerts, 
gepensionneerd en actief brigadier van poli
tie te Wageningen, hebben geen betrekking 
op den Pabstschendam. Blijkens het rapport 
van den Rijkswaterstaat hebben beide per
sonen verklaard, nimmer proces-verbaal te 
h ebben opgemaakt wegens het betreden van 
dien weg. 

Ad e. Blijkens het ambtsbericht van den 
burgemeester heeft het gemeentebestuur van 
Wageningen, de opvatting van de familie van 
Pallandt omtrent het niet openbaar zijn van 
d en Pabstschendam kennende, bij de akte 
van 18 Augustus 192.5 een erfdienstbaarheid 
v an uitweg over een gedeelte van den Pabst
schendam bedongen, ten einde elke moeilijk
heid voor de toekomst te vermijden. Uit de 
akte mag dan ook niet worden afgeleid, dat, 

L. 1944 

zooals appellanten het stellen, de gemeente 
zelf overtuigd was, dat de weg niet openbaar 
was. 

Het opnemen, ten aanzien van het open
bare karakter van den Pabstschendam, van 
een reserve van recht in de akte zou over
bodig zijn geweest; het ging hier niet om een 
burgerlijk recht, dat door rechtsverwerking 
verloren kon gaan. 

Ad f. De arresten van den Hoogen Raad 
van 6 Mei 1936 en 13 Januari 1937 hebben 
op den Pabstschendam betrekking. In geen 
van beide arresten h eeft de Hooge Raad een 
uitspraak gedaan omtrent het al dan niet 
openbaar zijn van dien weg; 

0. voorts, dat uit de daaromtrent ontvan
gen ambtsberichten blijkt, dat de Pabst
schendam reeds voorkwam zoowel op den 
wegenlegger van 1840 als dien van 1894 en, 
voor zoover bekend, daartegen door den 
rechthebbende destijds noch later bezwaar is 
gemaakt; 

dat voorts, blijkens de hierboven ad b aan
gehaalde verklaringen, bedoelde weg sinds 
menschenheugenis voor een ieder toeganke
lijk is gewees t; 

dat uit een en ander mag worden afgeleid, 
dat de rechthebbende destijds aan den weg 
de bestemming van openbaren weg heeft ge
geven; 

dat het door appellanten aangevoerde niet 
tot wijziging van d en legger kan leiden en 
het beroep derhalve ongegrond is; 

Gezien de Wegenwet; 
Heeft op grond van § 1 der Verordening 

No. 2., /1940 van den Rijkscommissaris voor 
het b ezette 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.) 

a2 Februari 1944. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Sr. art. 47; Sv. artt. 3u, 
359; Grondwet (tekst 1938) art. 153; 
Econ. Sanctiebesluit 1941 art. 1; Vee- en 
Vleeschverordening 1942 art. 1). 

De Econ. Rechter en het Hof hebben 
het bewezenverklaarde uit den inhoud 
der bewijsmiddelen kunnen afleiden, ook 
in het bijzonder, dat req. wist dat straf
baar was het doen vervoeren van de zak 
waarvan hij had gehoord dat zij rund
vleesch inhield, voor welke strafbaar
heid van het doen vervoeren uiteraard 
dezelfde grond aanwezig is als voor die 
van het vervoeren, zoomede dat req. 
zich van die wetenschap bewust was toen 
hij de opdracht tot het vervoer gaf. 

Volgens de telastlegging en bewezen
verklaring behoefde het opzet van req. 
niet te zijn gericht geweest op de om
standigheid dat het vervoerde vleesch 
juist een voorbout van een rund was. 

De Bedrijfsorganisatie voor vee en 
vleesch was krachtens de haar verleende 
verordenende bevoegdheid van art. 153 
Grondwet bevoegd naast het vervoeren 

5 
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ook het doen vervoeren van vleesch tot 
een op zich zelf staande, los van art. 47, 
le lid j 0 g1 Sr. staande overtreding der 
vee- en vleeschverordening 1942, straf
baar krachtens het Econ. Sanctiebesluit 
1g41 te verklaren. 

Waar geen bepaald verweer daarom
trent is gevoerd, is door de uitdrukkelijke 
overweging en beslissing dat de verdach
te strafbaar is, ten volle aan den ter zake 
gestelden motiveeringseisch voldaan. 

De grief, dat door den 0. v . J. geen 
deugdelijke vordering is overgelegd, 
faalt, omdat het p.-v. der terechtzitting 
van den Econ. Rechter o.m. vermeldt: 
" De 0. v. J. leest zijn vordering voor en 
legt die aan den Rechter over", terwijl 
uit de stukken waarvan de H . R. vermag 
kennis te nemen, niet kan worden na
gegaan of die schriftelijke vordering 
deugdelijk was. 

Op het beroep van J. H. van L., wonende 
te Lent, van beroep fruitkoopman, req. van 
cassatie tegen een arrest van het Econ. Ge
rechtshof van 29 Juni 1943, houdende in 
hooger beroep bevestiging behoudens na te 
noemen uitzonderigen van een vonnis van den 
Econ. Rechter bij de Arr.-Rechtbank te Arn
hem van 7 Sept. 1942, waarbij req. ter zake 
van: ,,opzettelijk in strijd handelen met een 
voorschrift gesteld krachtens het Organisatie
besluit Voedselvoorziening 1941", met aan
haling van de artt. 1 Econ. Sanctiebesluit 
1941, 1, 2, 7, 8 Organisatiebesluit V.V. 1941, 
1, 79 Vee- en Vleeschvervoer 1942, is veroor
deeld tot gevangenisstraf voor den tijd van 
drie maanden, hebbende het Hof dat vonnis 
vernietigd t.a.v. de aan het bewezen verklaar
de feit gegeven qualificatie en van de aan 
req. opgelegde straf en dat feit gequalificeerd 
als: .,opzettelijk in strijd handelen met een 
op grond van het Organisatiebesluit Voedsel
voorziening 1941 (No. 69/1941) uitgevaardig_ 
de verordening met uitzondering van de ver
ordeningen als bedoeld in art. 7, lid 2, onder 
4" en req. ter zake veroordeeld tot een ge
vangenisstraf voor den tijd van vier maan
den, met bepaling dat de tijd door veroor
deelde vóór de tenuitvoerlegging van deze 
uitspraak in verzekerde bewaring doorge
bracht, bij de uitvoering van de hem opge
legde gevangenisstraf geheel in mindering zal 
worden gebracht. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

Het Econ. Gerechtshof heeft in hooger be
roep een vonnis van de Econ. Rechter te Arn
hem tegen dezen req. gewezen vernietigd ten 
aanzien der qualificatie en van de opgelegde 
straf doch voor al het overige bevestigd. 

Bewezen is verklaard: dat hij te Nijmegen 
op of omstreeks 22 Jan. 1942 opzettelijk in 
strijd met het bij of krachtens het Organisa
tiebesluit Voedselvoorziening 1941 bepaalde, 
door H. W. P. heeft doen vervoeren een hoe
veelheid rundvleesch (een gedeelte van de 
voorbout van een rund). De door het Hof ge
geven qualificatie luidt: ,,opzettelijk in strijd 

handelen met een op grond van het Organi
satiebesluit Voedselvoorziening 1941 (no. 69/ 
1941) uitgevaardigde Verordening met uit
zondering van de Verordeningen, als bedoeld 
in art. 7 lid 2 onder 4". Req. werd veroordeeld 
in een gevangenisstraf van 4 maanden met 
aftrek vóórarrest. De toegepaste wetsartike
len, die door het Hof zijn aangevuld, zijn a rt. 
1 Econ. Sanctiebesluit 1941, de artt. 1, 2, 7 
en 8 Organisatiebesluit Voedselvoorziening 
1941, de artt. 1 en 79 der Vee- en Vleesch 
verordening 1942, de artt. 10, 27 en 91 Sr., 
en art. 424 Sv. 

Er zijn door den raadsman vier middelen 
van cassatie voorgesteld bij schriftuur: 

1. S . der artt. 3n, 350, 351, 352, 367, 415, 
422, 423 Sv., en de artt. 3 en 5 van het Be
sluit no. 71/1941 (betreffende de Economi
sche Rechtspraak) door het vonnis a quo te 
bevestigen, hoewel bij het onderzoek ter 
terechtzitting in prima een essentieel vorm
verzuim is begaan, immers door den 0. v. J. 
geen deugdelijke vordering is overgelegd. 

ll. S. der artt. 350, 351, 3 52, 357, 359, 
367, 378, 415, 422, 423 Sv., en de artt. 3 en 5 
van het Besluit no. 71/1941 door het vonnis 
a quo te bevestigen, hoewel daarin de beslis
sing, dat verdachte strafbaar is, niet is gemo
tiveerd, zonder deze strafbaarheid alsnog in 
het arrest nader te motiveeren. 

111. S. der artikelen genoemd in m iddel 
Il en bovendien van art. 1 Econ. Sanctiebe
sluit 1941, de artt. 1, 2, 7 en 8 Organisatiebe
sluit Voedselvoorziening 1941 en de artt. 1 
en 79 Vee- en Vlf'eschverordening 1942, door 
het vonnis a quo te bevestigen, wat de be
wezenverklaring betreft, hoewel uit de ge
bruikte bewijsmiddelen het bewezene niet is 
af te leiden. 

IV. S. der artikelen genoemd in m iddel 
111 bovendien der artt. 152 , 153, 154 der 
Grondwet, en de artt. 47, 91 Sr., door het 
vonnis a quo te bevestigen, hoewel het be
wezene niet uit de bewijsmiddelen is af te 
leiden, althans niet strafbaar is, althans in het 
vonnis is verzuimd de artt. 47 j 0 91 Sr. aan 
te halen. 

Middel I is ondeugdelijk. Blijkens het pro
cesverbaal van eersten aanleg is door den 
0. v. J. een vordering overgelegd. Of die 
schriftelijke vordering deugdelijk was, kan 
door Uwen Raad niet worden nagegaan, aan
gezien dit stuk niet behoort tot die waarvan 
Uw Raad kennis neemt. 

Ook middel II is ondeugdelijk. Inderdaad 
schrijft de wet voor dat de beslissing over de 
strafbaarheid van den verdachte met redenen 
omkleed behoort te zijn, maar in de praktijk 
wordt, als niet iets bijzonders aan den dag 
komt, genoegen genomen met de zuiver for
meele motiveering "aangezien het tegendeel 
niet gebleken is", een redengeving die ook 
veelal zelfs geheel wordt weggelaten. Voor de 
beoordeeling van het derde en vierde middel 
moeten wij de gebezigde bewijsmiddelen na
der in oogenschouw nemen: 

r. Een ambtseedig procesverbaal van een 
controleur Landbouwcrisiswet 1933 voorzoo
ver inhoudende: dat relatant op 22 Jan. 1942 
zich bevond in de Lange Burchtstraat te Nij-
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megen en aldaar een hem onbekend mans
persoon zag, loopende in de richting van het 
Kelfkensbosch, met een zak op zijn schouder; 
dat deze persoon onmiddellijk werd gevolgd 
door een persoon aan relatant bekend als J. 
van L ., fruitkoopman, wonende te Lent ; dat 
relatant van L. in de Lange Burchtstraat 
staande hield; dat relatant vervolgens volgde 
de andere persoon, die het pak droeg en deze 
op het Kelfkensbosch staande hield en den 
inhoud van het pak controleerde; dat hem 
bleek dat dit rundvleesch bevatte, n.l. een 
gedeelte van een voorbout van een rund enz.; 
dat deze persoon opgaf genaamd te zijn H . 
W. P. en verklaarde: ,,dat hij hedenmiddag 
22 Jan. 1942 op den hoek Grootestraat en 
Platenmakersstraat te Nijmegen werd aange
sproken door den fruitkoopman van L .' te 
Lent, die hij zeer goed kent; dat van L. hem 
vroeg of hij wat verdienen wilde en zeide 
"neem dan dat pak van dien jongen over en 
breng dat voor mij naar de tramhalte van het 
Hunnerpark"; dat bij van L. nog iemand was, 
die een pak droeg; dat hij, toen hij die zak op 
zijn schouder had, bemerkte, dat die vleesch 
bevatte; dat van L . hem achterop is komen 
loopen en hij nog gezien heeft, dat relatant 
van L. aansprak". 

2. D e verklaring van verdachte ter zitting: 
dat hij omstreeks 20 Jan. 1942 in H eck's 
lunchroom werd aangesproken door een hem 
onbekenden man, die hem vroeg of hij ver
dachte een stukje vleesch wist te' plaatsen; 
dat hij, nadat h ij een kooper voor vleesch 
had gevonden, met dien persoon heeft afize
sproken , dat hij met het vleesch op 22 Jan. 
1942 bij de Eelectrische Centrale aan de 
Waalkade te Nijmegen zou zijn; dat hij dien 
dag op de afgesproken plaats bedoelde per
soon heeft aangetroffen en met dezen, die een 
zak droeg, welke, volgens zijn zeggen, rund
vleesch inhield, is gegaan naar de Groote
straat te Nijmegen; dat hij aldaar op den 
hoek van de Platenmakersstraat den hem be
kenden H . W. P. heeft ontmoet en aan dezen 
heeft gezegd: ,,neem jij de zak maar over en 
breng die naar de tramhalte aan het Hunner
park"; dat P. de zak van dien onbekende 
heeft overgenomen en daarmee is gegaan in 
de richting van het Kelfkensbosch, terwijl hij 
verdachte dien P. kort achter hem volgde; 
dat hij, verdachte, onderweg op de Lange 
Burchtstraat te Nijmegen door een contro
leur is staande gehouden; dat hij wist, dat het 
v erboden was vleesch te vervoeren. 

Uit deze bewijsmiddelen kon de Rechter 
het bewezenverklaarde m .i. afleiden en dit 
op grond der door hem vermelde artikelen 
strafbaar verklaren. 

Art. 79 der Vee- en Vleeschverordening 
1942 verbiedt, in verband met art. 1 1e lid 
daarvan niet alleen het "vervoeren" maar 
ook het "doen vervoeren" van vleesch. Onder 
dit "doen vervoeren" valt naar gewoon 
spraakgebruik het opdracht geven tot het 
vervoeren ook al weet degeen die de last uit
voert, wat hij vervoert en is deze dus zelf ook 
in overtreding. Dit "doen vervoeren" kan ook 
bij een verordening, vastgesteld krachtens de 
verordenende bevoegdheid van art. 153 der 

Grondwet, worden verboden. Tegen overtre
ding van dit verbod kan straf worden be
dreigd. D e strafbaarheid van den delinquent 
berust dan echter niet op "doen plegen" of 
uitlokking in den zin van art. 47 1e lid Sr., 
zoodat wij met die vormen van deelneming 
aan strafbare feiten niet te maken hebben en 
evenmin met art. 91 Sr. Het kan natuurlijk 
zijn dat d e materieele vervoerder een zooge
naamd "willoos werktuig" is. Dan hebben wij 
samenloop van twee feiten die gequalificeerd 
kunnen worden: 1. doen vervoeren van 
vleesch. en 2. vervoeren van vleesch. In het 
onderhavige geval bestaat die samenloop 
echter niet, doch alleen het doen vervoeren. 
Dit doen vervoeren kon echter stellig bewe
zen worden verklaard al wordt in middel III 
het tegendeel beweerd. Er was m .i. een dui
delijke opdracht tot vervoeren, zooals deze 
in het dagelijksch verkeer aan een pakjesdra
ger gegeven wordt. Verdachte heeft verder 
uitdrukkelijk erkend dat hij wist dat het ver
voer van vleesch verboden was, hetgeen in 
het verband zijner verklaring beteekent dat 
hij zich daarvan bewust was, toen hij de op
dracht gaf. Hij die weet dat het vervoer van 
vleesch verboden is, weet ook dat het doen 
vervoeren van vleesch verboden is, omdat 
hiervoor dezelfde ratio geldt. Zijn opzet kon 
ook bewezen worden geacht t. a. v. de soort 
van vleesch, want hij geeft toe dat hem was 
gezegd dat er rundvleesch in het pak zat. Op 
de omstandigheid dat het vleesch juist een 
voorbout van een rund was, behoeft volgens 
telastelegging en bewezenverklaring het op
zet niet gericht te zijn geweest. 

Het eenige amendement, dat ik op het be
streden arrest zou willen voorstellen, betreft 
de qualificatie, die naar mijn meening zou 
behooren te luiden: opzettelijk in strijd han
delen met een voorschrift gesteld bij een op 
grond van het Organisatiebesluit Voedsel
voorziening 1941 no. 69/i941 uitgevaardigde 
verordening, met uitzondering van de veror
deningen als bedoeld in art. 7 lid 2 onder 4. 

Overigens concludeer ik tot verwerping 
van het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Helb; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den req. voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
(zie conclusie); 

0. dat bij het in zoover bevestigde vonnis 
ten laste van req. is bewezen verklaard, dat 
hij enz. (zie conclusie); 

0 . t . a.v. het eerste middel: 
dat dit faalt, omdat het proces-verbaal der 

terechtzitting van den Econ. R echter o.m. 
vermeldt: ,,De 0. van J. leest zijn vordering 
voor en legt die aan den Rechter over", ter
wijl uit de stukken waarvan de Hooge Raad 
vermag kennis te nemen, niet kan worden 
nagegaan of die schriftelijke vordering deug
delijk was; 

0 . met betrekking tot het tweede middel: 
dat ook dit niet tot cassatie kan leiden, 

omdat, waar geen bepaald verweer daarom
trent is gevoerd, door de uitdrukkelijke over-



1944 22 FEBRUARI 68 

weging en beslissing dat de verdachte straf
baar is, ten volle aan den ter zake gestelden 
motiveeringseisch is voldaan; 

0. wat het derde en vierde middel betreft: 
dat de bewezen verklaring van het telaste

gelegde feit steunt op de volgende bewijsmid
delen : (zie conclusie); 

dat Econ. Rechter en Hof het bewezen
verklaarde uit den inhoud van die bewijsmid
delen hebben kunnen afleiden, ook in het bij
zonder dat req. wist dat strafbaar was het 
doen vervoeren van de zak waarvan hij had 
gehoord dat zij rundvleesch inhield, voor 
welke strafbaarheid van het doen vervoeren 
uiteraard dezelfde grond aanwezig is als voor 
die van het vervoeren, zoomede dat req. zich 
van die wetenschap bewust was toen hij de 
opdracht tot het vervoer gaf; 

dat overigens volgens de telastlegging en 
bewezenverklaring het opzet van req. niet 
behoefde te zijn gericht geweest op de om
standigheid dat het vervoerde vleesch juist 
een voorbout van een rund was; 

dat de beweerde niet strafbaarheid van het 
bewezenverklaarde hierop is gegrond dat het 
bij de vee- en vleeschverordening 1942 gege
ven verbod van het doen vervoeren van 
vleesch, als regelende wat de rijkswetgever 
reeds in art. 47 j 0

• 91 Sr. heeft geregeld on
verbindend zou zijn; 

dat dit betoog niet opgaat, omdat de Be
drijfsorganisatie voor vee en vleesch krach
tens de haar verleende verordenende be
voegdheid van art. 153 der Grondwet be
voegd was naast het vervoeren ook het doen 
vervoeren van vleesch tot een op zich zelf 
staande, los van art. 47, 1e lid juncto 91 Sr. 
staande overtreding der vee- en vleeschver
ordening 1942, strafbaar krachtens het Econ. 
Sanctiebesluit 1941 te verklaren; 

dat mitsdien ook deze middelen ongegrond 
zijn ; 

0. ambtshalve: 
dat het bewezen verklaarde behoort te wor

den gequalificeerd als: ,,opzettelijk in strijd 
handelen met een voorschrift gesteld bij een 
op grond van het Organisatiebesluit Voedsel
voorziening 1941 No. 69/1941 uitgevaardigde 
verordening met uitzondering van de veror
deningen als bedoeld in art. 7, lid 2, onder 4; 

dat derhalve het bestreden arrest voor wat 
betreft de qualificatie niet in stand kan blij
ven· 

V~rnietigt het bestreden arrest te dien aan
zien~ 

En rechtdoende krachtens art. 105 der Wet 
R . 0. : 

Qualificeert het bewezen verklaarde als 
hierboven v ermeld; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 
(N. J.) 

22 Februari z944. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Sv. artt. 311, 3~9, 378, 423; 
Econ. Sanctiebesluit 1941 art. 2). 

De Econ. R echter heeft de t .1.1. (dat 
hij opzettelijk in strijd met het Organisa
tiebesluit Voedselvoorziening 1941 een 

varken heeft geslacht) kennelijk gelezen 
als bevattende het verwijt: dat verd. op
zettelijk in strijd met het k rachtens dat 
besluit bepaalde, een varken heeft ge
slacht, en aldus doende eene met de be
woordingen der t.1.1. niet onvereenigbare 
uitlegging van haren inhoud gegeven. 
(Anders : Adv.-Gen. Rombach) . 

Het middel stellend, dat de 0. v. J. 
geen deugdelijke vordering heeft over
gelegd, faalt vermits blijkens het p .-v. 
ter terechtzitting van den Econ. Rech
ter de 0. v. J. zijn vordering heeft voor
gelezen en aan den rechter heeft over
gelegd, terwijl de deugdelijkheid dier 
vordering niet kan worden beoordeeld, 
daar dit stuk niet behoort tot de proces
stukken waarvan de H. R. kennis neemt. 

Een nadere redengeving van de be
slissing, dat verdachte strafbaar is, is in
dien - zooals hier - een desbetreffend 
verweer niet is gevoerd, niet noodig. 

De Econ. Rechter, in de aanteekening 
van zijn mondeling vonnis onder de ge
bezigde bewijsmiddelen vermeldende: 
"voormelde inhoud van het voormelde 
ambtseedige p.-v." verwijst . duidelijk 
naar het ambtseedig p.-v. der opspo
ringsambtenaar, waarvan de korte in
houd door hem, bliikens het p.-v. zijner 
terechtzitting is medegedeeld; deze han
delswiize is in overeenstemming met het 
beoaalde in de ministerieele beschikking 
krachtens art . . ~78 Sv. gegeven, terwijl 
bii art. ~. 1ste lid van het Besluit 71-
10<11 deze bepalingen op het rechtsge
ding voor den Econ. Rechter overeen
komstige toeoassing vinden. 

Het Econ. Gerechtshof, in hooger be
roeo het vonnis van den Econ. Rechter 
bevestigende. kan zulks doen zonder na
dere vermelding van den inhoud der 
door dezen gebezigde bewijsmiddelen, 
ook indien voor d ien inhoud in de aan
teekening van het vonnis naar den in
houd v an andere stukken wordt verwe
zen. 

Op het beroep van Ch. C ., grondwerker, 
wonende te Nijmegen, req. van cassatie tegen 
een arrest van het Econ. Gerechtshof van 29 
Juni 1943, houdende in hooger beroep be
vestiging van een mondeling vonnis van den 
Econ. Rechter te Arnhem, van 7 Sept. 1942, 
waarbij req. ter zake van: ,,opzettelijk in 
strijd handelen i:!let een krachtens het Orga
nisatiebesluit Voedselvoorziening 1941 ge
steld verbod tot het slachten van varkens", 
met aanhaling van de artt. 1, 2, 3 Econ. Sanc
tiebesluit 1941, 1, 2, 7, 8 Organisatiebesluit 
Voedselvoorziening 1941 en 53 Vee- en 
Vleeschverordening 1942, is veroordeeld tot 
een gevangenisstraf voor den tijd van zes 
maanden, met verbeurverklaring van het 
inbeslaggenomen varkensvleesch. 

D e H ooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Fick; 
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Gelet op de middelen van cassatie, namens 
den req. voorgesteld bij schriftuur, luidende: 

,,I. S. der artt. 3n, 350, 351, 352, 367, 
415, 422, 423 Sv., de artt. 3 en 5 van Besluit 
71/1941 (Economische rechtspraak) door het 
vonnis a quo te bevestigen, hoewel bij het 
onderzoek ter terechtzitting in prima een 
essentieel vormverzuim is begaan, zijnde im
mers door den 0. van J. geen deugdelijke 
vordering overgelegd. 

II. S. der artt. 350,351, 352,357,358,359, 
367, 378, 415, 422, 423 Sv., de artt. 3 en 5 
van voornoemd Besluit 71/1 941 door hetvon
nis a quo te bevestigen, hoewel het niet ver
meldt den inhoud der bewijsmiddelen en 
daarin tevens het bewezenverklaarde niet be
hoorlijk is gemotiveerd. 

III. S. der artt. genoemd in middel II 
door het vonnis a quo te bevestigen, met 
overname der gronden en niet alsnog in het 
arrest van het Hof zelfstandig den inhoud der 
bewijsmiddelen weer te geven en de bewezen
verklaring te motiveeren. 

IV. S. der artikelen genoemd in middel 
II door het vonnis a quo te bevestigen, hoe
wel daarin de beslissing, dat verdachte straf_ 
baar is, niet is gemotiveerd, zonder deze 
strafbaarheid nader te motiveeren. 

V. S. der artikelen genoemd sub middel 
II alsmede van art. r, 2 en 3 van het Econ. 
Sanctiebesluit, art. r, 2, 7 en 8 Organisatie
besluit Voedselvoorziening 1941, art. 53 Vee
en Vleeschverordening 1942, door het vonnis 
a quo te bevestigen, hoewel hettelastegelegde 
niet door de bewijsmiddelen als bewezenver
klaard is te achten, zooals is geschied." 

0 . dat bij inleidende dagvaarding aan den 
req. is telastegelegd: dat hij te Nijmegen op 
of omstreeks 2~ Febr. rg42 opzettelijk in 
strijd met het Organisatiebesluit Voedsel
voorziening 1g41, een varken heeft geslacht; 

0. dat. bij het bevestigde vonnis dit te laste 
gelegde is bewezen verklaard en daaraan de 
qualificatie is gegeven en deswege de straf is 
opgelegd, zooals hierboven werd vermeld; 

0. dat de middelen allen falen; 
het eerste: vermits bliikens het p .-v. der 

terechtzitting van den Econ. Rechter de 0. 
van J. zijn vordering heeft voorgelezen en 
aan den rechter heeft overgelegd, terwijl de 
deugdelijkheid dier vordering niet kan wor
den beoordeeld, daar dit stuk niet behoort tot 
de processtukken waarvan óe Hooge Raad 
kennis neemt; 

het tweede : immers de Econ. Rechter in 
de aanteekening van zijn mondeling vonnis 
onder de gebezigde bewijsmiddelen vermel
dende : ,,voormelde inhoud van het voormelde 
ambtseedige p.-v." duidelijk verwijst naar het 
ambtseedig p .-v . op 24 Febr. 1942 opgemaakt 
door de controleurs Landbouw-Crisis wet 1933 
L. Geven en G . J. J . Poolman, waarvan de 
korte inhoud door hem, blijkens het p .-v . zij
ner terechtzitting is medegedeeld ; dat deze 
handelwijze is in overeenstemming met het 
bepaalde in de ministerieele beschikking 
krachtens art . . <78 Sv. gegeven, terwijl bij art. 
-~ r e lid van het Besluit 71/1941 van den 
Secr.-Gen. van het Dep. van Justitie met 

betrekking tot de berechting van strafzaken, 
rakende het economische leven, deze bepa
lingen op het rechtsgeding voor den Econ. 
Rechter overeenkomstige toepassing vinden; 

ht derde : daar het Econ. Gerechtshof in 
hooger beroep het mondeling vonnis van den 
Econ. Rechter bevestigende, zulks kan doen 
zonder nadere vermelding van den inhoud 
der door dezen gebezigde bewijsmiddelen, 
ook indien voor dien inhoud in de aanteeke
ning van het vonnis naar den inhoud van 
andere stukken wordt verwezen, door welke 
handelwijze trouwens de bewijsconstructie 
niet aan de controle van den Hoogen Raad 
wordt onttrokken, gelijk in de toelichting tot 
dit middel wordt betoogd; 

het vierde: omdat eene nadere redengeving 
van de beslissing, dat verdachte strafbaar is, 
indien - zooals hier - een desbetreffend 
verweer niet is gevoerd, niet noodig is; 

het vijfde: omdat de Econ. Rechter het 
telastegelegde bewezen verklarende en daar
aan de benaming gevende als in het bevestig
de vonnis is geschied, de telastlegging ken
nelijk heeft gelezen als bevattende het ver
wijt: dat verdachte opzettelijk in strijd met 
het krachtens het Organisatiebesluit Voed
selvoorziening 1941 bepaalde, een varken 
heeft geslacht, en aldus doende eene met de 
bewoordingen der telastlegging niet onver
eenigbare uitlegging van haren inhoud heeft 
gegeven; 

Verwerpt het beroep. 

[Anders Adv.-Gen. Rombach, die .t.a.v. 
het vijfde middel opmerkte: 

"Het vijfde middel is naar mijn meening 
het eenige dat werkelijk beteekenis heeft. 

~ Daarin wordt een fout der telastlegging ge
l signaleerd, die ook naar mijn meening be

staat. 
G elijkluidende zijnde met bovenvermelde 

bewezenverklaring, bevat zij inderdaad niet 
het element, dat haar steller blijkbaar be
doeld heeft uit te drukken, n.l. dat opzettelijk 
in strijd met een bestaand slachtverbod ge
handeld is. Het Organisatiebesluit Voedsel
voorziening 1941 behelst geen slachtverbod 
van varkens en spreekt zelfs in het geheel 
niet van slachten of van varkens. Misschien · 
kan men daarom zeggen dat de dagvaarding 
onbegrijpelij k en dus nietig is. Naar mijn 
meening is het echter juister om de telaste
legging zoo op te vatten dat alleen niet-op
zettelijke overtreding van het slachtverbod 
van art. 5~ der Vee- en Vleeschverordening 
1942 telastegelegd is. De Rechter heeft dan 
bij zijn beraadslaging en beslissing den grond
slag der telastelegging verlaten, zoodat zijn 
vonnis nietig is. 

H et arrest, waarbij dit nietige vonnis be
vestigd is, is mitsdien eveneens nietig. 

Ik concludeer tot vernietiging daarvan en 
terugwijzing der zaak naar het Econ. Hof ten 
einde haar oo het bestaande appèl opnieuw 
te berechten"] . 

(N. J.) 
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29 Februari z944. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Sr. art. 436; Wet uitoefening 
Geneeskunst art. 1). 

Het middel, dat uit het bewezenver
klaarde niet kan worden afgeleid, dat de 
overtreding van art. 436 Sr. j 0

• art. 1 
Wet van 1 Juni 186.~ S. 60 was gepleegd, 
faalt, nu uit de bewezenverklaring blijkt, 
dat req.e èn t.a.v. G.W.R. èn t.a.v. 
I. van der L. de diagnose heeft gesteld, 
dat zij dus geneeskundigen raad heeft 
gegeven om ter herstel van de door haar 
pretenselijk geconstateerde kwaal krui
den te gebruiken, en dat zij aan de ge
noemden kruiden heeft doen toekomen. 

Het bewezenverklaarde levert op twee 
overtredingen. 

Op het beroep van M. de W., huisvrouw 
van C . W . W. te 's-Gravenhage, req.e van 
cassatie tegen een vonnis van de Arr.-Recht
bank te 's-Gravenhage van 16 Oct. 1943, 
waarbij in hooger beroep, met vernietiging 
van een door den Kantonrechter te 's-Gra
venhage op 27 Febr. 1943 gewezen vonnis, 
req.e ter zake van: ,,niet toegelaten zijnde ~ot 
de uitoefening van een beroep, waartoe de 
wet eene toelating vordert, buiten noodzaak 
dat beroep uitoefenen", met aanhaling van 
de artt. 23, 436 (eerste lid) Sr., 2 (te lezen: 
1) der wet van 1 Juni 1865 S. 60 regelende de 
uitoefening der geneeskunst en 1 en 2 der 
Verordening no. 78/1942 van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche ge
bied, veroordeeld tot een geldboete van 100 

gulden. bij gebreke van betaling en verhaal te 
vervangen door hechtenis voor den tijd van 
50 dagen. (Gepleit door Mr. F. Donker Cur
tius, adv. te 's-Gravenhage) . 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Weitjens; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

de req .e voorgesteld bij pleidooi en luidende: 
,,S., althans v. t. van art. 351, 352 Sv., 

juncto art. 1 van de Wet van 1 Juni 186!;, 
S. 60, regelende de uitoefening der genees
kunde en art. 436 1 Sr., door te overwegen 
dat in het meermalen tegen betaling aan per
sonen, die zich tot req.e wendden, uitsluitsel 
geven omtrent de kwalen waaraan zij leden . 
hun d~ raad geven kruiden te gebruiken -
uiteraard ter genezing van hunne kwalen-en 
tenslotte voor de genezing dezer kwalen krui
den te doen toekomen door aan een kruid
kundige naam, adres en aard der kwaal van 
deze personen op te geven, welke kruidkun
dige dan die - door hem uitgezochte en 
eventueel gemengde - kruiden aan de be
wuste personen verstrekte, ligt opgesloten 
het als bedrijf verleenen van geneeskundigen 
raad en bijstand, 

ten onrechte, waar geen der hier vermelde 
handelingen daarstelt noch het voorschrijven 
door req.e van bepaalde middelen ter gene
zing van de kwalen of bezwaren van ge
noemde personen noch het betasten, wrijven 
of aanraken met dezelfde strekking van c!e 
lichaamsdeelen waarover geklaagd wordt zon-

der welke er geen verleenen is, onderschei
denlijk van geneeskundigen raad of bijstand 
in den zin van meergenoemde wet;" 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van req.e is bewezen verklaard, dat zij te 
's-Gravenhage in het jaar 1942, door, na ont
vangst in of omstreeks Mei 1942 van een 
brief met ingesloten portret van G. W. R. , 
gehuwd met W . J. R ., wonende te Arnhem 
en volgens haar zeggen lijdende aan rheuma
tische pijnen, met verzoek om een onderzoek. 
aan voornoemde R . buiten noodzaak sch rif
telijk mede te deelen, dat haar, R .'s zenuwen 
erg gestoord waren en haar bloeddruk abnor
maal hoog was, door welke verschijnselen 
haar rheumatische pijnen erg werden beïn
vloed, waarvoor voornoemde R . haar per 
postwissel f 3 toezond, en door aan voornoem
de R. aan te raden kruiden te gebruiken, die 
verdachte haar bezorgen kon en die ver
dachte haar ook inderdaad heeft doen toe
komen met een gebruiksaanwijzing volgens 
welke die kruiden als thee dienden te worden 
ingenomen, zulks ter bestrijding van haar, 
R .'s kwaal, en door vervolgens nog tweemaal 
op nieuwe brieven van voornoemde R. advies 
omtrent dier gezondheidstoestand te ver
strekken en haar kruiden te doen toekomen. 
en 

door aan I. van der L., volgens zijn zeggen 
lijdende aan asthma - omtrent wien zij in of 
omstreeks November 1940 in een onderhoud 
met diens echtgenoote, nadat haar, verdachte 
een portret van voornoemden van der L. was 
getoond, verklaard had, dat hij asthmatisc:h 
was en dat zijn ingewanden niet goed func-
tionneerden, voor welk consult f 3 was be
taald - in de eerste helft van 1942 buiten 
noodzaak meermalen, telkens na schriftelijke 
aanvrage of na bezoek, kruiden te doen toe
komen, welke kruiden als thee moesten wor
den getrokken, terwijl van der L . voornoemd 
dan drie keer per dag een kopje van die krui
denthee moest innemen, zulks ter bestrijding 
van zijn kwaal, 

buiten noodzaak het beroep van genees
kundige heeft uitgeoefend, terwijl zij n iet was 
toegelaten tot de uitoefening van dat beroep, 
waartoe de wet een toelating vorderde; 

0. dat de Rechtbank in haar vonnis ter 
verwerping van en door den raadsman van 
req.e gevoerd gelijkluidend verweer, heeft 
overwogen: 

dat uit het bewezenverklaarde volgt, dat de 
verdachte meermalen, tegen betaling, aan 
personen die zich tot haar wendden, uitsluit
sel heeft gegeven omtrent den aard der kwa
len waaraan zij leden, hun den raad heeft ge
geven kruiden te gebruiken - uiteraard ter 
genezing van hun kwalen - en tenslotte hun 
de voor de genezing dezer kwalen geschikte 
kruiden heeft doen toekomen, door aan een 
kruidkundige naam, adres en aard der kwaal 
van deze personen op te geven, welke kruid
kundige dan die - door hem uitgezochte en 
eventueel gemengde - kruiden aan de be
wuste personen verstrekte; dat hierin nu, 
naar het oordeel der R echtbank, ligt opge
sloten het als bedrijf verleenen van genees
kundigen raad en bijstand; 
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0. t.a.v. het middel : 
dat dit middel, blijkens de toelichting daar

van bij pleidooi gegeven, is gebouwd op de 
stelling, dat de Rechtbank uit hetgeen zij 
heeft bewezen verklaard niet kan afleiden, 
dat de overtreding van art. 436 Sr. j 0

• art. 1 

der Wet van 1 Juni 1865 S. 60 was gepleegd, 
zulks ten onrechte, nu uit de bewezenver

klaring blijkt. dat req.e èn t.a.v. G. W. R. èn 
t.a.v. I. van der L. de diagnose heeft gesteld; 
dat zij dus geneeskundigen raad heeft gege
ven om ter herstel van de door haar pretcn
selijk geconstateerde kwaal kruiden te ge
bruiken, en dat zij aan de genoemden kruiden 
heeft doen toekomen; 

0. dat het voorgestelde middel dan ook niet 
gegrond is, en het ingestelde beroep behoort 
te worden verworpen; 

0. ambtshalve: 
dat het bewezenverklaarde oplevert twee 

overtredingen, en derhalve het bestreden von
nis, wat de qualificatie en de opgelegde straf 
betreft, behoort te worden vernietigd; 

Vernietigt het bestreden vonnis wat de 
qualificatie en de opgelegde straf betreft; 

Rechtdoende krachtens art. 105 der Wet 
R.0.: 

Qualificeert het bewezen verklaarde als 
"niet toegelaten zijnde tot de uitoefening van 
een beroep, waartoe de wet eene toelating 
vordert, buiten noodzaak dat beroep uit
oefenen", tweemaal gepleegd; 

Gezien alsnog art. 62 Sr. ; 
Veroordeelt req.e ter zake tot twee geld

boeten, elk van 50 gulden, bij gebreke van 
betaling en verhaal te vervangen door hech
tenis voor den tijd van 25 dagen, voor elke 
boete, zijnde deze straffen in overeenstem
ming met den aard der feiten en de omstan
digheden, waaronder zij zijn begaan; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 

[ Gewezen, wat betreft het geste/de middel, 
overeenkomstig de conclusie van den Adv.
Gen. Holsteijn, die nog verwees naar arr. H. 
R. IS Nov. z937 N . ]. z938 No. 346 en arr. 
H.R. 2 Mei z938 N. ] . z938 no. 806]. 

(N. J.) 

29 Februari z944. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Handelsregisterwet S. 1918 
No. 493 art. 2). 

Nu de wet niet nader omschrijft, wat 
onder een in een onderneming uitgeoe
fend "bedrijf", als genoemd in art. · 2, re 
lid, der Handelsregisterwet 1918, S. 493, 
moet worden verstaan, heeft de Recht
bank terecht, immers in overeenstem
ming met de taalkundige beteekenis van 
dien term, aangenomen, dat van zulk 
een bedrijf alleen kan worden gesproken, 
indien de onderneming beoogt het ma
ken van winst. 

De Rechtb. heeft beslist, dat is ge
bleken, dat het fonds "Nezifo" winst be
oogt te maken noch voor zich zelve, noch 
voor zijn leden, en in overeenstemming 
daarmede gereq. vrijgesproken van de 
tusschen de in de bewezenverklaring op 

elkaar volgende woorden "fonds" en 
"opgaaf" in de t.1.1. nog voorkomende 
nadere omschrijving van dat fonds als: 
,,zijnde een onderneming, waarin het bo
venomschreven verzekeringsbedrijf werd 
uitgeoefend". Deze feitelijke beslissing 
moet in cassatie worden geëerbiedigd, 
tenzij mocht vaststaan, dat de Rechtb. 
daarbij van een onjuiste opvatting van 
het begrip "het maken van winst be
oogen" en dus van het begrip "bedrijf" 
is uitgegaan. 

Noch uit de bewezenverklaarde fei
ten, noch uit de gebezigde bewijsmidde
len blijkt echter, dat, zooals het middel 
stelt, de Rechtbank hier inderdaad van 
zulk een onjuiste opvatting is uitgegaan. 

Op het beroep van den 0. van J. bij de 
Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage, reg. van 
cassatie tegen een vonnis van die Rechtbank 
van 16 Oct .. 1943, waarbij in hooger beroep, 
met vernietiging van een vonnis van het Kan
tongerecht te 's-Gravenhage van 22 April 
1943, den gerequireerde C. S., van beroep 
hoofdcommies b/h Departement van Justitie, 
wonende te Apeldoorn, ter zake van het be
wezene is ontslagen van alle rechtsvervolging. 

D e 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: 

S ., althans v. t. van de artt. 1, 2 en II van 
de H andelsregisterwet S. 1918, No. 493, door
dat de Rechtbank het bewezene niet straf
baar heeft verklaard en den v erdachte ter
zake van het bewezene is ontslagen van alle 
rechtsvervolging; zulks ten onzechte, 

daar het uitgangspunt van de Rechtbank, 
dat slechts van een "onderneming waarin een 
bednjf wordt uitgeoefend" zal kunnen wor
den gesproken, indien het oogmerk van winst 
te behalen aanwezig is, in zijn algemeenheid 
niet juist is, omdat ook andere kenmerken 
terzake in aanmerking kunnen komen, en 
meer bepaaldelijk met betrekking tot het 
fonds "Nezifo", alleen reeds: het feit dat dit 
fonds is een wederkeerige verzekeringsmaat
schappij, de aard van de werkzaamheden wel
ke door het fonds worden verricht, en het feit, 
dat het fonds met derden zoodanige zakelijke 
relaties onderhoudt en zoodanige rechtsbe
trekkingen aanknoopt, dat voor dezen be
kendheid met inrichting en bestuur van het 
fonds van het grootste belang is, elk van zich, 
althans tezamen en in vereeniging, aan het 
fonds het karakter geven van een "onderne
ming, waarin een bedrijf wordt uitgeoefend" 
in den zin van art. 2 van de Handelsregister
wet, 

terwijl bovendien door de Rechtbank over 
het hoofd wordt gezien, dat het "oogmerk om 
winst te behalen" in zooverre aanwezig is, 
dat uit de door het fonds overeenkomstig zijn 
doelstellingen bntwikkelde bedrijvigheid voor 
de leden onmiddellijke geldelijke voordeelen 
voortvloeien: 
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vooreerst omdat bij iedere wederkeerige 
verzekering tot bestrijding van de kosten van 
het verkrijgen van verpleging en behandeling 
in een ziekenhuis als gevolg van de ongelijk
heid der behoeften aan zoodanige verpleging 
en behandeling, de kosten dier verpleging en 
behandeling voor de eene groep der aange
slotenen mede zullen worden bestreden uit 
de b ijdragen der overigen waarin voor be
doelde groep een geldelijk voordeel is gelegen 
en 

voorts omdat voor de leden een onmiddel
lijk geldelijk voordeel voortvloeit uit de door 
het fonds bereikte besparing op de kosten, 
verbonden aan het verkrijgen van verpleging 
en behandeling in een ziekenhuis; 

0. dat bij het bestreden vonnis bewezen is 
verklaard, dat gerequireerde als bestuurder 
v an het N ederlandsch Ziekenhuisverplegings . 
fonds "Nezifo", welk fonds omstreeks x Dec. 
1941 is opgericht te 's-Gravenhage en met 
ingang van x Jan. 1942 zijn werkzaamheden 
t. a.v. het publiek heeft aangevangen, kan
t oor houdende te 's-Gravenhage, als weder
keerige verzekerings- of waarborgmaatschap
pij met het doel, de in het Ziekenfondsenbe
sluit aangegeven verzekering te bevorderen, 
welk doel het fonds volgens zijn statuten 
t racht te bereiken onder meer door de moge
lijkheid te openen tot het verkrijgen van ver
s trekkingen bij ziekte en door het aangaan 
van overeenkomsten met Ziekenfondsen in 
den zin van het Ziekenfondsenbesluit, terwijl 
de geldmiddelen van het fonds worden ver
k regen onder meer door het heffen van con
t ributiën van verzekerden , niet uiterlijk een 
week voor of na het t. a. v . het publiek aan
vangen der werkzaamheden van dat fonds 
opgaaf van de vestiging dier zaak te 's-Gra
venhage heeft gedaan voor de inschrijving in 
het Handelsregister bij de Kamer van Koop
handel en fabrieken te 's-Gravenhage, ter
wij l die opgaaf ook niet door een ander daar
toe volgens de Handelsregisterwet S . 1918 
No. 493 gehoudene was gedaan, zijnde im
mers tot op x Sept. 1942 gemelde opgaaf nog 
in het geheel niet geschied; 

0. dat de Rechtbank haar uitspraak voorts 
doet steunen op navolgende overwegingen: 

dat het bewezenverklaarde niet oplevert 
een strafbaar feit; dat immers krachtens art. 
2 lid x der Handelsregisterwet Stbl. 1918 No. 
493 door deze wet onder zaak wordt verstaan 
elke onderneming, waarin eenig bedrijf door 
wien ook, wordt uitgeoefend, zoodat een on
derneming, waarin geen bedrijf wordt uitge
oefend, niet behoeft te worden ingeschreven 
in het Handelsregister bij de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken, zooals in art. x 
der bovengenoemde wet voor iedere "zaak" 
is voorgeschreven; 

dat van een bedrijf uitsluitend kan worden 
gesproken, indien de onderneming beoogt het 
maken van winst, hetzij voor de onderneming 
zelve, hetzij voor de leden; 

dat nu ter terechtzitting is gebleken, zoo
wel uit de verklaring van verdachte als uit 
het overgelegde Verzekeringsreglement, vast
gesteld in de vergadering van den ledenraad 
van 11 0ct. 1941, waarvan de korte inhoud 

door den Voorzitter ter terechtzitting in hoo
ger beroep is medegedeeld, dat het hierboven 
bedoelde fonds noch winst beoogt te maken 
voor zich zelve noch voor hare (lees: zijn) 
leden ; 

0. dat uit het bovenstaande volgt, dat dit 
fonds geen zaak is in den zin der Handels
registerwet en derhalve verdachte niet ver
plicht was opgaaf te doen voor inschrijving 
van dit fonds in het bedoelde Handelsregis
ter; 

dat het bovenoverwogene meebrengt, dat 
verdachte moet worden ontslagen van alle 
rechtsvervolging; 

0. wat het middel betreft: 
dat nu de wet niet nader omschrijft, wat 

onder een in een onderneming uitgeoefend, 
" bedrijf", als genoemd in art. 2, xe lid, der 
Handelsregisterwet 1918, S. 493, moet wor
den verstaan, de Rechtbank terecht, immers 
in overeenstemming met de taalkundige be
teekenis van dien term, heeft aangenomen, 
dat van zulk een bedrijf alleen kan worden 
gesproken, indien de onderneming beoogt het 
maken van winst; 

dat de Rechtbank heeft beslist, dat ter te
rechtzitting is gebleken, dat het fonds " Ne
zifo" winst beoogt te maken noch voor zich 
zelve, noch voor zijn leden en in overeen
stemming daarmede requirant (lees: gerequi
reerde, Red.) heeft vrijgesproken van de tus
schen de in de bewezenverklaring op elkaar 
volgende woorden " fonds" en " opgaaf" in de 
telastelegging nog voorkomende nadere om
schrijving van dat fonds als: .,zijnde een on
derneming, waarin het bovenomschreven ver
zekeringsbedrijf werd uitgeoefend"; 

dat deze feitelijke beslissing in cassatie 
moet worden geëerbiedigd, tenzij mocht vast
staan, dat de Rechtbank daarbij van een on
juiste opvatting van het begrip "het maken 
van winst b eoogen" en dus van het begrip 
,,bedrijf" is uitgegaan; 

dat echter noch uit de bewezenverklaarde 
feiten, noch uit de gebezigde bewijsmiddelen, 
waaronder de ter terechtzitting afgelegdever
klaring van den verdachte, welke bewijsmid
delen geen andere dan de in de bewezenver-• 
klaring voorkomende feiten inhouden, blijkt 
dat de R echtbank hier inderdaad van zulk 
een onjuiste opvatting is uitgegaan; 

dat dus het middel niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Adv.-Gen. Holsteijn, die opmerkte: 

"Naar mijne meening kan het middel niet 
slagen. H et middel is gebaseerd op twee stel
lingen, neerkomende hierop: 

I. dat in casu winstoogmerk irrelevant is, 
en 

II. dat in casu winstoogmerk wel aanwezig 
is. De eerste stelling stuit af op de vaste 
rechtspraak van den Hoogen Raad (neerge
legd o.a. in de arresten, resp. van 17 April 
1939; N. J. 1939 no. 690, 10 0ct. 1940 N . J . 
1941 no. 197 en 28 Juni 1943 N . J. 1943 no. 
677), dat van bedrijf alleen kan worden ge
sproken indien de onderneming beoogt winst 
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te maken. De tweede stelling stuit af op de 
feitelijke vaststelling door de Rechtbank dat 
de onderhavige onderneming niet beoogt 
winst te maken, immers dat het bedoelde 
fonds noch voor zich zelf noch voor zijn leden 
winst beoogt te maken, terwijl niet blijkt dat 
de Rechtbank zulks op ondeugdelijke gron
den heeft vastgesteld, waarbij in acht moet 
worden genomen de feitelijke beslissing der 
Rechtbank, dat niet bewezen is het telaste
gelegde dat het bedoelde fonds zoude zijn 
,,een onderneming waarin het bovenomschre
ven verzekeringsbedrijf werd uitgeoefend". 
Bepaaldelijk ten aanzien van het aan de twee
de stelling ten grondslag gestelde geldelijk 
voordeel , nl. 

a. geldelijk voordeel voor een groep der 
aangeslotenen en 

b. geldelijk voordeel voor de leden, merk ik 
op, dat m. i. de kostenbesparing, waarop het 
sub b bedoelde geldelijk voordeel berust, niet 
vaststaat, en ook de kostenbestrijding, waar
op het sub a bedoelde geldelijk voordeel zou
de berusten, niet vaststaat en trouwens dit 
voordeel niet zonder meer als winst zoude 
kunnen worden aangemerkt. 

Mitsdien concludeer ik tot verwerping van 
het beroep."] 

(N. J.) 

x Maart x944. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Onteigeningswet art. 41) . 

Bij gedeeltelijke onteigening van een 
goed is slechts die vermindering van de 
waarde van het overblijvende deel in 
den zin van art. 41 O.W. het noodzake
lijk gevolg van de onteigening, welke 
veroorzaakt wordt hetzij door de ontne
ming van net onteigende deel hetzij door 
de wijziging, die in den toestand van dat 
deel overeenkomstig het doel, waarvoor 
de onteigening geschiedt, wordt ge
bracht. 

Nu de onteigening geschiedt tot het 
maken van een rioleering, kan de waar
devermindering, welke voor het niet
onteigende perceel - in verband met 
de verplichting tot aansluiting op die 
rioleering - zal voortvloeien uit het 
maken van een gedeelte van het werk 
der rioleering, hetwelk elders dan op het 
onteigende zal plaats vinden, derhalve 
niet tot schadeloosstelling leiden. 

Mr. D. F. Pont, wonend te Apeldoorn, 
handelende in zijn hoedanigheid van Burge
meester en als hoofd van het Bestuur der 
gemeente Apeldoorn en als zoodanig te dezen 
die gemeente in rechte vertegenwoordigende, 
eischer tot cassatie van een tusschen partijen 
gewezen vonnis van de Arr.-Rechtbank te 
Zutphen van Q December 1q43, adv. Mr. F. 
M. Westerouen van Meeteren, 

tegen: 
1°. L. H. Dijkgraaf, wonende te Apeldoorn, 
verweerder in cassatie, adv. Mr. 0. B. W. 
de Kat; 2 °. de gemeente Apeldoorn, wier 
zetel is te Apeldoorn, medeverweerster, adv. 

Mr. G. H.C. Bodenhausen; 3 °. J. H. Dijk
kamp, wonende te Apeldoorn, medeverweer
der, adv. Mr. A.E. J. Nysingh. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat bij het bestreden vonnis de Arr.

Rechtb. te Zutphen ten behoeve van de ge
meente Apeldoorn ter zake van een door die 
gemeente uit te voeren rioleeringsplan de 
onteigening heeft uitgesproken van de per
ceelen kadastraal bekend gemeente Apel-. 
doorn Sectie L Nos. 2267 en 2266 en Sectie 
N No. 904; 

dat de Rechtbank ter zake als schadeloos
stelling heeft toegekend: 

1°. aan de verweerders, onder 1° en 2° 
genoemd, tezamen als vergoeding van de 
waarde van de onteigende perceelen, welke 
een gedeelte vormen van de beek "de Grift", 
een bedrag van f 2656.50; 

2 °. aan den verweerder onder 1 ° genoemd 
afzonderlijk wegens waardevermindering van 
het overblijvende, aan dien verweerder toe
behoorende, perceel gemeente Apeldoorn, 
Sectie L no. 2740, grenzende aan genoemd 
beekgedeelte, een bedrag van f 1995; 

3 °. aan den verweerder, onder 3 ° genoemd, 
als tusschenkomende partij, een bedrag van 
f 350; 

dat, voor zooveel in cassatie van belang 
is, in voormelde schadeloosstelling wegens 
waardevermindering van het overblijvende is 
begrepen een bedrag van f 1675, omtrent 
welk bedrag de Rechtbank heeft overwogen: 

,,dat vaststaat, dat aan gedaagde Dijk
graaf, die thans krachtens zijn eigendoms
recht van de te onteigenen perceelen vrij en 
ongehinderd het afvalwater van perceel L 
2740 kan doen afvloeien, tengevolge van de 
onteigening dit recht wordt ontnomen, waar
door een waardevermindering van laatstge
noemd perceel optreedt; dat de deskundigen 
van oordeel zijn, dat daarin voldoende wordt 
voorzien, doordat eischer q.q. den gedaagde 
Dijkgraaf heeft aangeboden een recht van 
erfdienstbaarheid, om, zoolang de aanslui
ting aan de te maken rioleering in den H olt
huizerweg nog niet gereed is, in de Grift te 
loozen, terwijl na het tot stand komen vau 
die aansluiting de afvoer door het riool zal 
kunnen geschieden; 

dat de deskundigen ten aanzien van de 
door gedaagde mede gemaakte aanspraak op 
vergoeding voor de kosten tot aansluiting 
van het hem in eigendom overblijvend on
roerend goed aan de door de gemeente Apel
doorn tot stand te brengen rioleering en voor 
den jaarlijkschen aanslag in de rioleeringbe
lasting hebben aangevoerd, dat het causaal 
verband tusschen deze kosten, die gedaagde 
Dijkgraaf krachtens art. 128 der Bouwver
ordening der gemeente Apeldoorn moet ma
ken en het te maken werk ontbreekt, wes
halve de daaruit voortvloeiende schade geen 
schade zoude zijn welke voortvloeit u it het 
te maken werk; 

dat de deskundigen tot deze slotsom zijn 
gekomen op grond hiervan, dat het riolee
ringsplan van de gemeente Apeldoorn niet 
één te maken werk vormt, doch uit een com-
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piel< rioleeringen bestaat, die in straten of 
zelfs straatgedeelten zullen worden aange
legd en al naar hun aard, als zelfstandige 
werken moeten worden beschouwd en dat de 
Holthuizerweg ter plaatse van het perceel 
L 2740 kan worden gerioleerd, zonder dat de 
bodem van de Grift wordt verlaagd, welke 
verlaging noodig is voor het maken van den 
overstort bij den Veenweg; · 

dat dit betoog der Rechtbank niet over
tuigend is voorgekomen, dat het misschien 
mogelijk is, om een riool te leggen in de 
straat waarin het meergenoemde aan gedaag
de Dijkgraaf in eigendom toebehoorende per
ceel is gelegen, zonder dat daarbij gebruik 
wordt gemaakt van het op het te onteigenen 
te maken werk, doch wanneer een gemeente 
een rioleeringsplan ontwerpt voor het ge
heele grondgebied en voor dit plan onteige
ning vordert en ten behoeve daarvan ook 
deze onteigening plaats vindt, dit plan in zijn 
geheel dient te worden beschouwd en het 
ontbreken van een c,i.usaal verband tusschen 
de schade en de onteigening mitsdien niet 
kan worden gegrond op de mogelijkheid van 
het leggen van een rioleering in genoemden 
weg zooals hierboven omschreven; 

dat hieruit in verband met het feit, dat 
verlaging van den bodem van de Grift nood
zakelijk is voor het aanbrengen van de riolee
ring in haar geheel bezien volgt, dat de kos
ten van aansluiting enz. een noodzakelijk ge
volg zijn van het uit te voeren werk, wes
halve aan gedaagde Dijkgraaf te dier zake 
vergoeding toekomt; 

dat die schade dient te worden vastgesteld 
aan de hand van de kosten der aansluiting 
e n de jaarlijks door gedaagde Dijkgraaf te 
betalen ri_ool-belasting; dat uit de stukken is 
gebleken dat de eerstgenoemde op f 175 moet 
worden gesteld, terwijl de door Dijkgraaf te 
betalen riool-belasting f 60 per _iaar zal be
dragen d .i. gekapitaliseerd de som van 
f I!)OO"; 

0. dat eischer tegen het bestreden vonnis 
l:ls middel van cassatie opwerpt : 

S. en v. t. van de artt. 158, 168 Grondwet, 
1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 14, 18, 23, 3 7, 40, 41 0nt
eig.wet, 1, 2, 3, 4 der wet van 27 Maart 1915 
Stbl. 171, 48, 59 Rv., 625 B. W., 20 R. 0., 
128 Bouwverordening der Gemeente Apel
doorn en artt. 1, 2, 4, 5 en 15 Verordening 
op de heffing en invordering van eene riool
belastin~ in de gemeente Apeldoorn, 

doordat de Rechtbank in afwijking van het 
advies der deskundigen in de aan den ver
weerder Dijkgraaf toe te kennen schadeloos
stelling wegens waardevermindering van het 
niet-onteigende, heeft begrepen bedragen ter 
vergoeding van de kosten tot aansluiting van 
het hem in eigendom overblijvend goed aan 
de door de gemeente Apeldoorn tot stand te 
brengen rioleering en van den (gekapitali
seerden) jaarlijkschen aanslag in de riolee
ringsbelasting, zulks op de in het aangevallen 
vonnis vermelde doch die beslissing niet 
rechtvaardigende en met de aangehaalde 
wetsvoorschriften strijdige gronden, 

ten onrechte, 
omdat, indien, gelijk de deskundigen oor-

deelden en door de Rechtbank werd aange
nomen, althans in het midden gelaten, de 
Holthuizerweg ter plaatse van het perceel 
L 2740 van verweerder Dijkgraaf kan worden 
gerioleerd zonder uitvoering van een ver
laging van het niveau van het te onteigenen 
Griftgedeelte en van het daarmede verband 
houdende werk, hetwelk slechts voor de rio
leering van andere straten noodzakelijk is, de 
voormelde kosten van aansluiting en no1ee
ringsbelasting geen toekenning van schade
vergoeding wegens waardevermindering van 
het niet-onteigende wettigden, daar zij onder 
die omstandigheden niet het noodzakelijk ge
volg waren van de onteigening, althans niet 
indien, gelijk de deskundigen betoogden, het 
rioleeringsplan van de gemeente Apeldoorn 
niet één te maken werk vormt, doch uit een 
complex rioleeringen bestaat, die in straten 
of zelfs straatgedeelten zullen worden aan
gelegd en al naar hun aard, als zelfstandige 
werken moeten worden beschouwd, welk be
toog de Rechtbank zonder onderzoek naar 
den aard van het onderhavige (gezamen
lijke) werk verwerpt op den onjuisten grond, 
dat wanneer een gemeente een rioleerings
plan ontwerpt voor het geheele grondgebied 
en voor dit plan onteigening vordert en ten 
behoeve daarvan ook deze onteigening plaats 
vindt, dit plan in zijn geheel moet worden 
beschouwd; 

Zijnde ook door de Rechtbank voorbijge
zien, dat onder de vorenbedoelde vastgestel
de althans in het midden gelaten omstandig
heden, ook bii niet-onteigening van de Grift 
en in stand blijven van Dijkgraafs mede
eigendom, de aanleg van rioleering in den 
Holthuizerweg niet door dien verweerder 
op grond van zijn meerbedoelde mede
eigendom had kunnen zijn tegengehouden, 
m et als gevolg vermijding van aansluitings
kosten en rioolbelasting, uit welk een en 
anáer resulteert, dat tusschen de onteigening 
en het ten laste van Dijkgraaf komen van 
gezegde kosten en heffingen, waaraan Dijk
graaf. ook al verbleef het onteigende hem in 
mede-eigendom, zou bloot staan, niet het 
noodzakelijk verband bestaat, dat toekenning 
van schadeloosstelling deswege aan dien ver
weerder zou kunnen rechtvaardigen; 

Hebbende de Rechtbank in ieder geval 
verzuimd te onderzoeken of het ontstaan van 
Dijkgraafs verolichting tot aansluiting van 
zijn perceel op de rioleering der gemeente 
Apeldoorn en van de daarmede verband hou
dende belastingplichtigheid, het recht
streeksch gevolg zijn van de ontneming van 
het onteigende en/of het werk, voor zoover 
dit op het onteigende wordt aangelegd: 

0. dienaangaande, dat de Rechtbank blijk
baar met de deskundigen heeft aangenomen, 
dat de door de gemeente Apeldoorn aange
boden vestiging ten nutte van het overblij
vende perceel Sectie L No. 2740 van een erf
dienstbaarheid tot het loozen van water in de 
Grift zoolang de aansluiting aan de te maken 
rioleering in den Holthuizerweg nog niet ge
reed is, in zooverre waardevermindering van 
dat perceel tengevolge van de onteigening 
van het Griftgedeelte zal voorkomen; 
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dat de Rechtbank wel heeft aangenomen. 
dat waardevermindering van het overblij
vend perceel zal intreden, doordat na de tot
standkoming van de rioleering in den Holt
huizerweg het loozen van het water van dat 
perceel in die rioleering hoogere kosten zal 
medebrengen dan aan de loozing in de Grift 
verbonden waren; 

dat de Rechtbank die waardevermindering 
beschouwt als het noodzakelijk gevolg van 
het uit te voeren werk, waarvoor de onteige
ning geschiedt, daar de verlaging van den 

. bodem van het onteigende beekgedeelte 
noodig is voor het aanbrengen van de door 
de gemeente voorgenomen rioleering in haar 
geheel, al is het misschien mogelijk een riool 
te leggen in den Holthuizerweg, waaraan het 
overblijvend perceel is gelegen, zonder dat 
gebruik wordt gemaakt van het op het ont
eigende te maken werk; 

dat echter bij gedeeltelijke onteigening van 
een goed slechts die vermindering van de 
waarde van het overblijvende deel in den zin 
van art. 41 der Onteigeningswet het nood
zakelijk gevolg van de onteigening is, die 
veroorzaakt wordt hetzij door de ontneming 
van het onteigende deel hetzij door de wijzi
ging, die in den toestand v·an dat deel over
eenkomstig het doel , waarvoor de onteige
ning geschiedt, wordt gebracht: 

dat nu de R echtbank de vorenbedoelde 
waardevermindering niet beschouwt als ver
oorzaakt door de ontneming van den eigen
dom van het beekgedeelte op zich zelf, ken
nelijk omdat, ook los van die ontneming en 
het daaraan verbonden verlies van de be
voegdheid tot loozing in dat beekgedeelte na 
d e totstandkoming van de rioleering in den 
Holthuizerweg, het aanleggen van een zoo
d a nige riolee~ing ingevolge art. 128 der 
Bouwverordening den eigennaar van het 
overblijvend perceel tot aansluiting aan de 
rioleering zou nopen; 

dat echter die waardevermindering even
min veroorzaakt wordt door de wijziging, 
welke het onteigende beekgedeelte zal onder
gaan, aangezien die wijziging op zichzelve de 
mogelijkheid van loozing daarop onverlet 
laat, doch de vervanging te zijner tijd van 
·deze loozing door een aansluiting op de rio
leering zal voortvloeien uit de totstandko
ming van de rioleering in den Holthuizerweg, 
-dus uit het maken van een gedeelte van het 
werk der rioleering, dat elders dan op het 
onteigende zal plaats vinden, en dan boven
dien nog slechts in verband met de verplich
ting tot zoodanige aansluiting, door art. 128 
der Bouwverordening oogelegd; 

dat derhalve de onderwerpelijke waarde
vermindering niet tot schadeloosstelling kan 
1eiden, zelfs al zou, zooals de Rechtbank aan
neemt, het op het onteigende te maken werk 
der bodemverlaging van de Grift noodzake
lijk zijn voor het aanbrengen der rioleering 
in haar geheel bezien; 

dat mitsdien het aangevoerde middel is ge
grond; 

0. dat de Hooge Raad ten principale recht 
kan doen en de schadeloosstelling, aan den 
e ersten verweerder afzonderlijk toe te ken

t 

nen, behoort te bepalen op f 1995 - f 1675 
= f :-120; 

dat de onteigende partij als schadeloos
stelling had aangeboden f 6:-1.<; en in verband 
daarmede de door de Rechtbank uitgespro
ken ve:-oordeeling in de kosten in stand kan 
blijven: 

dat de verweerster, onder 2 ° genoemd, en 
de verweerder, onder ., 0 genoemd, zich geheel 
aan het oordeel van den Hoogen Raad heb
ben gerefereerd; 

Vernieti gt het bestreden vonnis, doch al
leen voor zoover daarbij de schadeloosstel
ling, aan den verweerder Dijkgraaf afzonder
lijk uit te keeren, is bepaald op f 1Qq_<;; 

Stelt het bedrag dier schadeloosstelling 
vast op f .,20; 

Veroordeelt verweerder Dijkgraaf in de 
kosten op het geding in cassatie gevallen. 
(Salaris f 2 ~) . 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

Post alia: 
Jk meen dat het middel deugdelijk is. 
De jurisprudentie neemt aan dat krachtens 

artikel 41 der Onteigeningswet bij de bereke
ning der schadevergoeding niet alleen acht 
gegeven moet worden op de geringere waarde 
die voor het niet-onteigende deel van een per
ceel, dat met het wèl-onteigende één geheel 
vormde, een noodzakelijk gevolg is van de 
ontneming van den eigendom, maar ook op 
de waardevermindering die het noodwendig 
gevolg is van de uitvoering van het werk, 
waarvoor de onteigening is uitgesproken . 

Tevens echter is het juist, zooals de advo
caat van eischer in zijn pleidooi heeft be
toogd, dat Uwe Rechtspraak bij dezen regel 
dit voorbehoud maakt dat de waardevermin
dering door het werk alleen in zooverre in 
aanme:king mag worden genomen als zij 
veroorzaakt wordt door den aanleg daarvan 
op het onteigende gedeelte van het perceel, 
dus niet voorzóoverre zij het gevolg is van de 
uitvoering van het werk in zijn geheel. Men 
zie hiervoor de arresten van 22 Mei 1877 W. 
4120, 8 April 1878 W. 4259, 28 December 
1896 W. 6908 en 2 Maart 1927 W . n648 en 
N. J. 1927 pag. 512 . 

E en oogenblik schee:i het dat deze juris
prudentie een andere richting koos, toen bij 
Uw arrest van 25 Juni 1928, W. n858, N. J. 
1928 pag. 1419, werd overwogen: dat, bij de 
berekening der waardevermindering van het 
niet-onteigende ook de tengevolge der ontei
gening rechtstreeks ontstane meerwaarde 
daarvan in aanmerking moet worden geno
men en deze meerwaarde uit den aard der 
zaak niet slechts de hoogere waarde omvat, 
welke de niet-onteigende perceelen zullen 
ontvangen door het daarop aanleggen van een 
gedeelte van het werk als zoodanig, doch in
zonderheid ook die, welke voor de bedoelde 
perceelen van het werk in zijn geheel te ver
wachten is , doch uit een arrest van 28 Augus
tus 1933, W, 12659 N . J. 1934, pag. 5, volgt 
zoo duidelijk mogelijk dat de vroegere leer 
niet is verlaten. 

Blijkens laatstgenoemd arrest wenscht Uw 
College slechts dan op waardeverandering 
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van het overblijvende deel van het perceel 
van den onteigende door het werk in zijn ge
heel te letten, wanneer het een, met de waar
devermindering van dit niet-onteigende deel 
te compenseeren, waardevermeerdering be
treft. Voor de waardevermindering door het 
werk blijft gelden dat deze moet veroorzaakt 
zijn door de wijziging die in den toestand van 
het niet-onteigende wordt gebracht door het 
werk op het onteigende. Men zie omtrent dit 
verschillend standpunt bij waardeverminde
ring en waardevermeerdering, dat b ij den 
eersten aanblik vreemd kan schijnen, maar 
toch verklaard kan worden, de aanteekenin
gen onder voornoemd arrest onderscheiden
lijk van Jonckers-Nieboer, die er zich blijk
baar niet mee kan vereenigen, in het Week
blad van het Recht en van Meijers, die er wel 
mee akkoord schijnt te gaan, in de Neder
landsche Jurisprudentie. 

Wij hebben derhalve bij de toekenning van 
schadeloosstelling wegens waardeverminde
ring door het werk rekening te houden met de 
bovengenoemde restrictie, terwijl de oorzaak 
van deze beperking kennelijk moet worden 
gezocht hierin te liggen, dat het redelijk wordt 
geacht alleen die schade te vergoeden, die het 
gevolg is van dat -gedeelte van het werk welks 
uitvoering zonder toepassing van het dwang
middel der onteigening door den eigenaar van 
het overblijvende perceel zou kunnen zijn 
tegengehouden. 

Het komt mij voor dat de Rechtbank bo
vengenoemde jurisprudentie ten onrechte niet 
tot haar richtsnoer heeft genomen. Zij heeft 
terecht gemeend dat er een waardeverminde
ring van Dijkgraafs perceel ontstaat wanneer 
hij het afvalwater daarvan niet langer mag 
loozen in de Grift, maar zich de kosten moet 
getroosten die aansluiting van zijn perceel 
aan de rioleering, ten behoeve waarvan ont
eigend wordt, meebrengt, maar zij heeft, blij
kens haar bovenvermelde overweging: dat 
het misschien mogelijk is om een riool te leg
gen in de straat, waarin het aan verweerder 
Dijkgraaf in eigendom toebehoorende perceel 
is gelegen, zonder dat daarbij gebruik wordt 
gemaakt van het op het te onteigenen te ma
ken werk, ten onrechte geoordeeld in het mid
den te kunnen laten de vraag of de uitvoering 
van genoemd gedeelte van het werk wel de 
oorzaak was van de waardevermindering. Zij 
deed dit op grond dat zij het werk, krachtens 
zijn aard van rioleeringsplan voor het geheele 
grondgebied eener gemeente, als één geheel 
beschouwde, maar naar mijn meening ont
sloeg die opvatting van het werk als één ge
heel haar niet van de verplichting om zich 
bovengenoemde vraag te stellen. Die opvat
ting van het werk als één geheel is namelijk 
zeer goed vereenigbaar met de door de Recht
bank als mogelijk veronderstelde, maar door 
de deskundigen in deze zaak als feitelijk be
staand aangenomen omstandigheid dat voor 
de rioleering van den Holthuizerweg, de 
straat langs verweerders perceel, de onteige
ning van het hem in mede-eigendom toebe
hoorende Griftgedeelte niet noodig is. 

Ik ben derhalve van oordeel dat het beroe
pen vonnis zal moeten worden vernietigd en 

dat de zaak voor nader onderzoek van het 
bovenomschreven punt naar de Rechtbank 
zal moeten worden teruggewezen, waartoe ik 
derhalve de eer heb te concludeeren, met ver
oordeeling van verweerder Dijkgraaf in de 
kosten der cassatieprocedure. 

(N. J.) 

1 Maart 1944. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 280). 

Onder "daarbij behoorende erven" 
zijn te verstaan die gronden, welke naar . 
hun aard en in verband met hun nabij
heid tot het gebouwde eigendom, be
stemd zijn om gezamenlijk voor hetzelf
de doel te worden gebruikt. 

T. a.v. bosch, duin en aanplant, waar
uit een deel dier onderwerpelijke terrei
nen bestaat, valt niet zonder meer aan 
te nemen, dat zij beschouwd moeten 
worden als erf van het gebouw, dat 
daarop of daarbij gelegen is. Met name 
is dit niet het geval indien het terrein 
zijn beteekenis in hoofdzaak ontleent 
aan het zijn van object van belegging en 
exploitatie. Als erf kunnen zij alleen 
worden beschouwd, als het dienen van 
het gebouw op den voorgrond staat. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezitn het beroepschrift in cassatie van 

X. te Rockanje tegen de uitspraak van den 
R. v. B. v. d. D. B. II te Rotterdam van 2g 
Juni 1943 betreffende zijn aanslag in de 
straatbelasting der gemeente Rockanje, be
lastingjaar 1942; 

Gehoord den raadsman van belanghebben
de; 

Gezien de stukken; 
0. dat de onderwerpelijke aanslag betreft 

een gebouwd eigendom, als bijbehoorend erf 
waarvan in aanmerking is genomen 9.66.70 
H.A. bosch en 1.85.00 H.A. duin en aanplant; 

dat belanghebbende, na vruchtelooze re
clame bij den Burgemeester, zich heeft ge
wend tot den R. v. B., die ter zake heeft over
wogen: 

,,dat appellant den Raad de vraag voorleg
de of het begrip "erf" aldus niet veel te ruim 
is genomen; 

dat appellant vervolgens ter vergadering 
op het aldaar aanwezige kadastrale uittrek
sel, waarop deze perceelen voorkomen, heeft 
aangewezen dat zich op het perceel B. 1740 
bevinden meerbedoeld huis, eenige bijgebou
wen, eenige grasvelden en een vijver, terwijl 
de rest uit bosch bestaat, en op het perceel 
A. 738: een moestuin en een tennisveld, ter
wijl dit perceel overigens ook uit bosch be
staat en verklaard dat hij een en ander als. 
buitenplaats in gebruik heeft; 

dat de Raad onder deze omstandigheden 
van Óordeel is dat door de gemeente een en 
ander terecht als "erf", behoorende bij het 
huis, is beschouwd, daar immers onder "daar
bij behoorende erven'" zijn te verstaan die 
gronden, welke naar hun aard en in verband 
met hun nabijheid tot het gebouwde eigen
dom, bestemd zijn om gezamenlijk voor het-
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zelfde doel te worden gebruikt, hetgeen in 
casu het geval is met de in den aanslag be
grepen terreinen van deze buitenplaats; 

dat aldus opgevat, gezien meerbedoeld ka
dastraal uittreksel, het gebouwde eigendom 
met daarbij behoorend erf over de volle 
breedte aan eene zijde belendt aan den Mid
delweg, zooals appellant trouwens, desge
vraagd, ter vergadering toegaf door te ver
klaren dat beide kadastrale perceelen zonder 
eenige tusschenruimte langs den Middelweg 
gelegen zijn en daaraan grenzen; 

dat, waar die Middt-lweg, zooals door den 
Burgemeester gesteld en door appellant even
eens toegegeven, is een openbare landweg in 
de gemeente Rockanje, het onderhavige ge
bouwde eigendom met de daarbij behoorende 
erven, als belendende aan dien weg, terecht 
i .. deze belasting is betrokken"; 

waarna de Raad de aangevallen beschik
king heeft bevestigd; 

0. dat belanghebbende als middelen van 
cassatie voordraagt: 

re. S. en/of v. t. van art. 1 van de veror
dening tot heffing van de straatbelasting in 
de gemeente Rockanje, art. 280 van de Ge
meentewet en van art. 16 der wet van 19 
D ecember 1914 S. 564, doordat de R . v. B . 
heeft beslist, dat de gemeente de requestrant 
in eigendom toebehoorende kadastrale per
ceelen Sectie A No. 738 en Sectie B No. 1740, 
gelegen in de gemeente Rockanje, omvatten
de behalve het huis 9.66.70 H.A. bosch en 
x.85 .00 H.A. duin en aanplant, terecht als 
,,erf" behoorende bij dit huis heeft be
schouwd. 

voorts, dat onder "daarbij behoorende er
ven" zijn te verstaan die gronden, welke naar 
hun aard en in verband met hun nabijheid 
tot het gebouwde eigendom, bestemd zijn om 
gezamenlijk voor hetzelfde doel te worden 
gebruikt en dat zulks in casu het geval is 
met de in den aanslag begrepen terreinen van 
deze buitenplaats, 

zulks ten onrechte, aangezien aldus in dit 
geval aan het begrip erf, bij een gebouwd 
eigendom behoorende, een rechtens te ruime 
uitleg is gegeven en bij de beoordeeling of in 
bovenaangegeven zin het aangeslagen erf be
hoort bij het aangeslagen gebouwd eigendom, 
de maatstaf moet worden aangelegd welk ge
deelte van het terrein voor een normale be
woning van het aangeslagen huis in redelijk
heid noodig is te achten, welk gedeelte een 
aanzienlijk kleinere oppervlakte beslaat dan 
1x.5x.70 H.A. gelijk de R. v. B. zonder na
dere motiveering als bijbehoorend erf heeft 
beschouwd; 

2e. enz.; 
3 ° . enz.; 
0. in zake het eerste middel: 
dat de R. v. B . van het begrip "daarbij be

hoorende erven" eene juiste omschrijving 
heeft gegeven; 

dat echter niet is komen vast te staan, dat 
die omschrijving ook voor de onderwerpe
lijke terreinen van toepassing is; 

dat toch, naar ten processe gebleken is, een 
deel van die terreinen bestaat. uit ongeveer 
10 H.A. bosch, duin en aanplant; 

dat nu ten aanzien van dergelijke terreinen 
niet zonder meer valt aan te nemen, dat zij 
beschouwd moeten worden als erf van het 
gebouw, dat daarop of daarbij gelegen is; 

dat zulks met name niet het geval is in
dien het onderhavige terrein , gelijk bij bosch
bezit veelal het geval zal zijn, zijne beteeke
nis in hoofdzaak ontleent aan het zijn van 
object van belegging en exploitatie, terwijl zij 
alleeP dan als erf kunnen worden beschouwd 
zoo het dienen van het gebouw op den voor
grond staat, welk laatste uit de enkele aan
duiding van deze terreinen als "buitenplaats" 
niet kan worden afgeleid; 

dat daarbij een rol kan spelen, of de onder
werpelijke terreinen van hunne omgeving zijn 
afgescheiden, aangezien toch, zoo voor die 
afscheiding niet onbelangrijke kosten zijn ge
maakt, zulks eene aanwijzing kan vormen dat 
veeleer de dienst van het gebouw dan een 
economisch doel op den voorgrond staat; 

dat, naar uit een en ander volgt, het eerste 
middel is gegrond; 

0. enz.; 
Vernietigt de aangevallen uitspraak; 
Verwijst het geding naar den R . v. B ., ter 

verdere behandeling en beslissing van de 
zaak in voltallige vergadering, met inachtne
ming van dit arrest. 

(N. J.) 

2 Maart 1944. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van B eroep. (Ambtenaren
wet 1929 art. 103). 

Besluit, waarbij is kennisgegeven van 
het voornemen tot straffen met onthou
ding van zes verlofdagen wegens het als 
opperwachtmeester der Staatspolitie zit
ten slapen tijdens een wacht in het po
litiebureau, wordt nietig verklaard, daar 
de voorgenomen straf zwaarder is dan 
volgens algemeen verbindend voorschrift 
is toegelaten en bovendien onevenredig 
zwaar voor de gepleegde overtreding. De 
Centrale Raad van Beroep legt de straf 
van inhouding van twee verlofdagen op. 

Uitspraak in zake: 
G ., wonende te 's-Gravenhage, eischer in 

hooger beroep, in persoon ter openbare te
rechtzitting verschenen, bijgestaan door zijn 
raadsman C .. Kossen, opperwachtmeester der 
Staatspolitie, wonende te 's-Gravenhage, 

tegen: 
den waarnemenden P olitiepresident te 's Gra
venhage, gedaagde in hooger beroep, niet 
verschenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de gedingstukken; 
Gehoord bovengenoemde verschenen per

sonen; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat gedaagde, gezien het door den op

perwachtmeester der Staatspolitie 0. Ch. de 
Lede d.d. 18 Juni 1943 opgemaakte rapport 
en gelet op art. 3, lid 2, van de Ambtsinstruc
tie Politiepersoneel en op de artt. Bo en 81 
van het Algemeen Rijksambtenarenregle-
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ment, bij schrijven van 28 Juni 1943, no. 
180/41, Litt. R., aan den opperwachtmeester 
der Staatspolitie G., dienstdoende aan het 
bureau van der Vennestraat, die van voor
noemd rapport kennis draagt, heeft medege
deeld, dat hij het voornemen heeft hem te 
straffen met onthouding van zes verlofdagen, 
c.q. buitengewonen dienst bij wijze van straf, 
te verrichten gedurende zijn eerstvolgende 
zes vrije dagen ter zake van "een opdracht, 
inzake het houden van toezicht op eenige in 
de wacht van het bureau verblijvende vrou
welijke arrestanten, niet stipt uitgevoerd, 
door in die wacht te slapen ."; zijnde voorts 
bij dat schrijven in herinnering gebracht het 
bepaalde bij art. 103 der Ambtenarenwet 
1929; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's- Gra
venhage bij uitspraak van 15 November 1943 
- naar welker inhoud hierbij wordt verwezen 
- aan G. voornoemd heeft opgelegd de straf 
van beperking van het recht op vacantie en 
wel met het eerstvolgende derde gedeelte van 
het aantal dagen, waarop hij in het kalender
jaar aanspraak heeft; 

0. dat G. van die uitspraak tijdig bij dezen 
Raad in hooger beroep is gekomen, bij be
roepschrift op de daarbij aangevoerde gron
den kennelijk bedoelende te vorderen vernie
tiging van de uitspraak en nietigverklaring 
van het bestreden besluit ; 

In rechte: 
0 . dat een besluit als het onderhavige, in

gevolge het bepaalde b ij art. 58, lid 1 en 2 , 

der Ambtenarenwet 1929, kan worden aange
tast op een der navolgende gronden: 

1 °. dat het, feitelijk of rechtens, strijdt met 
de toepasselijke algemeen verbindende voor
schriften; 

2 °. dat het administratief orgaan bij het 
nemen van het besluit van zijn bevoegdheid 
kennelijk een ander gebruik heeft gemaakt 
dan tot de doeleinden, waarvoor die bevoegd
heid is gegeven; 

3 °. dat er tusschen de straf, welke het ad
ministratief orgaan zich voorgenomen heeft 
op te leggen, en de gepleegde overtreding on
evenredigheid bestaat; 

0. dat op grond van den inhoud der ge
dingstukken en van het verhandelde te zijner 
openbare terechtzitting voor den Raad vast
staat, dat de opperwachtmeester der Staats
politie te 's-Gravenhage, G ., dienstdoende 
aan het bureau van der V e nnestraat a ldaar, 
op 17 Juni 1943 van 5 tot 6 uur belast was 
met het houden van toezicht op eenige in de 
wacht van het bureau verblijvende vrouwe
lijke arrestanten; dat de opperwachtmeester 
0. C. de Lede, die aldaar te dien tijde belast 
was met de controle op de wachtmeesters en 
de opperwachtmeesters, had waargenomen, 
dat G. een slapende houding had aangenomen 
en zijn oogen gesloten hield te omstreeks 5 
uur 50 minuten; dat voormelde De Lede ge
noemden G. aanstootte, doch deze daarop 
niet reageerde; dat De Lede vervolgens een 
arm, waarmede G. op de bank leunde, waar
op hij zat, wegduwde en G . toen opkeek; 

0. dat - gelet op hetgeen, blijkens het in 
de vorige rechtsoverweging overwogene, voor 

den Raad vaststaat - moet worden aange
nomen, dat G. op 17 Juni 1943 te omstreeks 
5 uur 50 minuten in de wacht van het boven
genoemde bureau heeft geslapen en daardoor 
de hem verstrekte opdracht in zake het hou
den van toezicht op eenige in de wacht van 
het bureau verblijvende vrouwelijke arrestan
ten niet stipt heeft uitgevoerd; 

0 . dat eischer, gezien de artt. 80 en 81 van 
het Algemeen Rijksambtenarenreglement, 
dientengevolge kon worden gestraft en wel, 
o. a ., met beperking van het recht op een 
jaarlijksche vacantie voor t en hoogste 1/3 van 
het aantal dagen, waarop per kalenderjaar 
aanspraak bestaat; 

0. dat ingevolge het bepaalde bij art. 23 
van het Algem een Rijksambtenarenregle
ment, j 0

• Bijlage I der "Verordening Bezol
diging Politie 1943" (Verordening 18/1943), 
het aantal vacantiedagen, waarop eischer per 
kalenderjaar aanspraak kan maken, minder 
dan 18 dienstdagen bedra2gt, waaruit volgt, 
dat hij niet kan worden gestraft met onthou
ding van 6 verlofdagen; 

0. dat derhalve reeds op den in de eerste 
rechtsoverweging onder 1 ° genoemden grond 
het besluit van 28 Juni 1943 moet worden 
nietigverklaard; 

0 . voorts, dat voor dezen Raad vaststaat, 
dat eischer niet het gehede uur, waarvan in 
dit geding sprake is, n .l. van 5 tot 6 uur op 
17 Juni 1943, geslapen heeft, doch slechts 
een klein deel daarvan, zoodat het bestreden 
besluit ook voor nietigverklaring in aanmer
king komt oo den in de eerste rechtsover
weging onder 3 ° genoemden grond en op 
dienzelfden grond ook de uitspraak, waarvan 
beroep, moet worden vernietigd, nemende de 
Raad aan, dat t en deze de straf van inhou
ding van 2 vacantiedagen in juiste even
redigheid staat tot de gepleegde overtreding; 

0. dat krachtens lid 3 van art. 103 der 
Ambtenarenwet 1929 deze Raad nu de be
slissing moet nemen, die naar zijn oordeel ge
nomt>n moet worden; 

0. dat dus, met vernietiging van de uit
spraak, waarvan beroep, en met nietigver
klaring van het bestreden besluit van 28 Juni 
1943, moet worden verstaan, dat G. wordt 
gestraft met inhouding van 2 vacantiedagen; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart nietig het bestreden besluit van 

2 8 Juni 1943 ; 
Verstaat, dat G. wordt gestraft met inhou

ding van 2 vacantiedagen. 
(A.B.) 

2 Maart 1944. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming. (Lager Onderwijswet 1920 
art. 55ter). 

Wel mogen bij het berekenen van de 
uitgaven voor het openbaar lager onder
wijs over het algemeen slechts die extra
kosten in mindering worden gebracht, 
welke voor de gemeente uit het mede-
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gebruik van schoolruimte door derden 
werkelijk zijn voortgevloeid, doch nu 
het in verband met de abnormale om
standigheden, waaronder in 1939 de ex
ploitatie der ooenbare lagere scholen te 
A. heeft plaats gehad, niet mogelijk is na 
te gaan welk gedeelte voor het totale 
bedrag der kosten voor de openbare 
scholen over 1939 is uitgegeven wegens 
huisvesting daarin van militairen, heeft 
het gemeentebestuur het gehee/e bedrag 
der ontvangen schadeloosstelling op de 
werkelijke kosten van het 1. o. in minde
ring gebracht. Daartegen zou slechts dan 
bezwaar moeten worden gemaakt, wan
neer blijken zou, dat de bijzondere scho
len daardoor zouden zijn benadeeld, het
geen i. c. niet het geval is. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming ; 

Gezien het beroep, ingesteld door Mr. J. J . 
Hangelbroek te 's-Gravenhage, in zijn hoe
danigheid van gemachtigde van het bestuur 
der Vereeniging tot bevordering van Chris
telijk Nationaal Schoolonderwijs te Amers
foort tegen het besluit van den Commissaris 
de r provincie Utrecht en de leden van Gerl. 
Staten, verrichtende de werkzaamheden van 
de bestuursraden dezer provincie, van 20 
Januari 1942, 3e afdeeling, D. no. 2621 '41/1, 
tot ongegrondverklaring van het beroep van 
het schoolbestuur voornoemd tegen het be
sluit van den raad der gemeente Amersfoort 
van 20 Augustus 1940, no. 242, tot voorloo
pige vaststelling van de bedragen, bedoeld in 
art. 55ter, eerste lid, onder de letters a, b en 
c der Lager-Onderwijswet 1920 ten behoeve 
van het openbaar gewoon lager onderwijs in 
deze gemeente over het jaar 1939; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
2 Februari 1944, no. 73(1942); 

0. dat de raad der gemeente Amersfoort in 
zijne openbare vergadering van 20 Augustu~ 
1940 besloot: 

xe. het bedrag, dat de gemeente Amersfoort 
in het kalenderjaar 1939 terzake van de in 
art. 55bis der Lager-Onderwijswet 1920 be
doelde kosten, genoemd in art. 55, onder e 
tot en met h en o der Lager-Onderwijswet 
1920, alsmede die van instandhouding, wer
kelijk heeft uitgegeven voor het openbaar ge
woon lager onderwijs, voorloopig vast te stel
len op f 23126.35 en voor het openbaar uitge
breid lager onderwijs op f 8451.82 (art. 55ter, 
xe lid onderdeel a); 

2e. het bedrag, dat overeenkomstig het 
krachtens art. 55bis der Lager-Onderwijswet 
1920 per leerling bepaald bedrag, in verband 
met het werkelijk aantal leerlingen van de 
scholen voor het kalenderjaar 1939, daarvoor 
beschikbaar was gesteld, voorloopig vast te 
stellen op f 28513.28 voor het openbaar ge
woon lager onderwijs en op f 8409.33 voor het 
openbaar uitgebreid lager , onderwijs (art. 
55ter, re lid onderdeel b); 

3e. het bedrag, hetwelk voor het kalender-

jaar 1939 minder is uitgegeven voor het open
baar gewoon lager onderwijs, voorloopig vast 
te stellen op f 5386.93 en voor het openbaar 
uitgebreid lager onderwijs over het kalender
jaar 1939 meer is uitgegeven, voorloopig vast 
te stellen op f 42.49 (art. 55ter, re lid onder
deel c); 

dat, nadat het bestuur der Vereeniging t.:,t 
bevordering van Christelijk Nat. Schoolon
derwijs te Amresfoort van dit raadsbesluit in 
beroep was gekomen bij het Provinciaal be
stuur van U trecht, dit college bij zij n besluit 
van 20 Januari 1942, 3e afdeeling, D . no. 2621 
'41/x, dit beroep ongegrond heeft verklaarr!; 

dat de Commissaris der provincie Utrecht 
en de leden van Ged. Staten, verrichtende 
de werkzaamheden van de bestuursraden de
zer provincie daarbij hebben overwogen, dat 
het beroep van het schoolbestuur voornoemd 
kennelijk alleen strekt om te bereiken, dat 
op het bedrag, hetwelk de raad der gemeente 
Amersfoort met betrekking tot het kalender
jaar 1939 ingevolge art. 55ter, eerste lid, on
der letter a der Lager-Onderwijswet 1920 
hee ft vastgesteld, niet in mindering worden 
gebracht de volgens het schoolbestuur bui
tengewone ontvangsten wegens het gebrnik 
door derden van eenige schoolgebouwen van 
het openbaar gewoon lager onderwijs in die 
gemeente; dat blijkens de stukken onder deze 
buitengewone ontvangsten zijn te versta,m 
de bedragen, welke aan de gemeente Amers
foort werden betaald wegens door het N e
derlandsche militaire gezag gedurende een 
deel van het jaar 1939 gevorderd geweest 
zijnde schoolgebouwen voor openbaar gewoon 
lager onderwijs; dat op grond van de wet van 
14 September 1866 (Staatsblad No. 138), 
sedert gewijzigd, houdende bepalingen be
trekkelijk de inkwartieringen en het onder
houd van het krijgsvolk, en de leverantiën 
van de legers of verdedigingswerken van het 
Rijk gevorderd en met inachtneming van de 
aanschrijving van 7 Juni 1940 van den Op
perbevelhebber van Land- en Zeemacht aan 
de bij de vordering van schoolgebouwen be
trokken militaire autoriteiten, moet worden 
aangenomen, dat het door de gemeente 
Amersfoort deswege ontvangen bedrag van 
f 6453 een schadeloosstelling betreft, beperkt 
tot de werkelijke schaden en kosten, welke 
deze gemeente door de bezetting van de be
doelde schoolgebouwen in het jaar 1939 heeft 
geleden; dat derhalve deze ontvangst gelijk 
is te stellen met de geschatte uitgaven, welke 
de gemeente werkelijk zal hebben te doen 
om de bedoelde schoolgebouwen terug te 
brengen in den staat, waarin deze zich be
vonden vóór de ingebruikneming door de 
militairen; dat, aangezien deze uitgaven kos
ten betreffen, welke geen verband houden 
met het gebruik van de schoolgebouwen voor 
het doen geven van openbaar gewoon lag.-r 
onderwijs, het juist is het genoemde bedrag 
van f 6453 bij de berekening van de in het 
jaar 1939 werkelijk gemaakte kosten voor het 
openbaar gewoon lager onderwijs buiten aan
merking te laten; dat de raad der gemeente 
Amersfoort nu eenerzijds bij de bepaling van 
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het bedrag der werkelijke uitgaven over 1g39 
voor het openbaar gewoon lager onderwijs ;n 
aanmerking heeft genomen de kosten, ver
bonden aan de tijdelijke huisvesting van de 
kinderen, die voor de verkrijging van onder
wijs aangewezen waren op de door de militai
ren in gebruik genomen gebouwen en ander
zijds daarop in mindering heeft gebracht de 
hiervoren bedoelde schadeloosstelling ten b:::
drage van f 6453; dat voor het bedoelde her
stel van de schoolgebouwen in 1939 geen uit
gaven tot de laatstvermelde som zijn gedaan 
en dientengevolge de werkelijke uitgaven 
over dat jaar werden gedrukt; dat evenwel, 
gelet op aard en doel van de ten behoeve 
van het jaar 1939 afgetrokken vergoeding, 
moet worden aangenomen, dat de gemeente 
dat bedrag in de daarna volgende jaren als 
gevolg van de door de militairen veroorzaakte 
schaden en kosten voor die schoolgebouwen 
zal hebben uit te geven; dat, indien dan ook 
de bedoelde schadeloosstelling niet op het 
bedrag der werkelijke uitgaven over het jaar 
1939 in mindering zou zijn gebracht, de uit
gaven, bedoeld in art. 55ter, eerste lid, onder 
letter a der Lager-Onderwijswet 1920, in die 
.volgende jaren op een hooger bedrag zouden 
moeten worden bepaald dan werkelijk ten 
behoeve van het openbaar gewoon lager on
derwijs zijn gedaan; dat als gevolg hiervan, 
in verband met de omstandigheid, dat de La
ger-Onderwijswet 1920 voor die jaren geen 
aftrek van die hoogere kosten toelaat, de 
schoolbesturen alsdan in strijd met de wet 
zouden worden bevoordeeld; dat derhalve nu 
voor de jaren na 1939 in de bedragen der wer
kelijke uitgaven voor het openb. gewoon lager 
onderwijs compensatie wordt gevonden voor 
het ten behoeve van het jaar 1939 lager be
rekende bedrag der werkelijke uitgaven; dat, 
daar de door den gemeenteraad toegepaste 
wijze van verrekening zich met de Lager
Onderwijswet 1920 verdraagt en in verband 
met het stelsel van vergoeding volgens die 
wet, met name art. 55ter, tweede lid, geacht 
moet worden, dat de schoolbesturen van den 
met betrekking tot het j:iar 1939 toegepasten 
aftrek geen nadeel zullen ondervinden, er 
geen termen aanwezig zijn het bestreden 
raadsbesluit te vernietigen; 

dat van deze beslissing Mr. J. J. Hangel
broek te 's-Gravenhage, als gemachtigde van 
het eerdergenoemde schoolbestuur, in hoogcr 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat het be
stuur bezwaar heeft tegen het feit, dat de ge
meenteraad in zijn bestreden besluit op de 
kosten van het openbaar lager onderwijs over 
1939, welke bedroegen f 31,n2.78, in minde
ring heeft gebracht een bedrag van f 7986.43 
"wegens ontvangen huur van derden voor 
gebruik van schoollokalen"; dat hieronder is 
begrepen een som van f 6453, welke de ge
meente Amersfoort heeft ontvangen als 
schadeloosstelling voor de huisvesting van 
militairen in daartoe van de gemeente ge
vorderde openbare schoolgebouwen in het 
jaar 1939; dat blijkens het bovenstaande het 
volle bedrag dezer schadeloosstelling in min
dering is gebracht op de ten laste van de ge-

meente komende exploitatiekosten van ·het 
openbaar lager onderwijs over 1939; dat vol
gens de constante jurisprudentie de gemeen
teraad in een geval als het onderhavige be
voegd is op de uitgaven voor de exploitatie 
van het openbaar onderwijs alleen in min
dering te brengen de extra-kosten, welke voor 
haar uit het medegebruik van schoolruimte 
door derden zijn voortgevloeid, voorzoover 
deze extra-kosten geacht kunnen worden te 
zijn ~egrepen onder het eindbedrag van de 
rekening van de exploitatiekosten van het 
openbaar onderwijs over het betrokken 
dienstjaar; dat immers deze aftrek alleen 
daarom reden van bestaan heeft, omdat deze 
extra-kosten niet zijn kosten van het onder
wijs en daarom afgetrokken moeten worden 
van de exploitatiekosten van het openbaar 
onderwijs ( voorzoover zij onder die kosten de 
facto zijn opgenomen), teneinde de kosten 
van onderwijs zuiver te bepalen; dat volgens 
de wet en de jurisprudentie de bovenbedoel
de, door den gemeenteraad van Amersfoort 
toegepaste aftrek tot een bedrag van f 6453 
wegens het gebruik van schoolgebouwen door 
militairen dan ook alleen toelaatbaar is, in
dien aangetoond of althans aannemelijk zou 
zijn, dat de gemeente Amersfoort in 1939 uit 
hoofde van het bedoelde medegebruik extra
onkosten heeft gemaakt tot een bedrag van 
f 6453, welke extra-onkosten in feite waren 
opgenomen onder de totale exploitatiekosten 
van het openbaar onderwijs over dat jaar; 

. dat echter dit laatste noch aangetoond, noch 
aannemelijk is; dat integendeel uit de over
wegingen van de bestreden beslissing van 
Commissaris en bestuursraden der provincie 
Utrecht duidelijk blijkt, dat dit niet het ge
val is geweest; dat het genoemde college im
mers aanvoert, dat de gem. Amersfoort het 
afgetrokken bedrag in 1939 niet heeft uitge
geven, doch dat bedrag voor het herstel van 
de gebouwen der openbare scholen vermoe
delijk in de na 1939 volgende jaren zal moe
ten uitgeven; dat bij dezen stand van zaken 
echter de door het schoolbestuur bestreden 
aftrek op de werkelijke exploitatie-kosten 
van het openbaar lager onderwijs over 1939 
juist niet had mogen worden toegepast, aan
gezien de bedoelde uit het medegebruik 
voortvloeiende extra-kosten onder de ge
noemde exploitatiekosten in feite niet waren 
begrepen; dat, indien de gemeente de ont
vangen schadeloosstelling ad f 6453 reser
_veert voor het bekostigen van de noodige her
stel-werkzaamheden, deze herstelkosten ook 
over volgende jaren niet opgenomen behoe
ven te worden onder de exploitatiekosten van 
het openbaar onderwijs, welke voor de toe
passing van art. 55ter der Lager-Onderwijs
wet 1920 van belang zijn; weshalve de appel
lant verzoekt de beslissing van het college 
van Commissaris en bestuursraden der pro
vincie Utrecht, waarvan appèl, voorzoover 
noodig te willen vernietigen en overeenkom
stig het bepaalde in art. 55ter, lid 4, der La
ger-Onderwijswet 1920 voor het jaar 1939 
opnieuw te willen vaststellen: re. het bedrag, 
bedoeld in het eerste lid onder a van art. 

K. 2663 
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55ter dezer wet, op f 31,112.78 - f 350 
f 30,762.78; 2e. het bedrag, bedoeld in het 
eerste lid onder c van art. 55ter dezer wet op 
f 2249.50; 

0. dat, al moge het juist zijn, zooals de 
appellant aanvoert, dat b ij het berekenen van 
de uitgaven voor het openbaar lager onder
wijs over het algemeen slechts die extra-kos
ten mogen worden in mindering gebracht, 
welke voor de gemeente uit het medegebruik 
van schoolruimte door derden werkelijk zijn 
voortgevloeid, uit de ter zake uitgebrachte 
ambtsberichten, zooals deze op verzoek van 
de Afdeeling van den Raad van State voor 
de Geschillen van Bestuur nader zijn aange
vuld, is gebleken, dat in verband met de 
abnormale omstandigheden waaronder in het 
jaar 1939 de exploitatie der openbare lagere 
scholen in de gemeente Amersfoort heeft 
plaats gehad, het niet mogelijk is om na te 
gaan welk gedeelte van het totale bedrag der 
kosten voor de openbare scholen over 1939 is 
uitgegeven wegens de huisvesting daarin van 
de militairen; 

dat onder deze omstandigheden het ge
meentebestuur er toe gekomen is om het 
geheele bedrag der schadeloosstelling van 
f 6453, welke de gemeente van het Rijk heeft 
ontvangen wegens het evenbedoelde mede
gebruik op de werkelijke kosten van het lager 
onderwijs in mindering te brengen; 

dat tegen deze oplossing van het onder
werpelijke abnormale geval slechts dan be
zwaar zou moeten worden gemaakt, wanneer 
blijken zou, dat de bijzondere scholen daar
door zouden zijn benadeeld; 

dat op grond van de eerderbedoelde ambts
berichten evenwel moet worden aangenomen, 
dat zulks niet het geval is; 

dat immers w.i. w. tengevolge van den 
evengenoemden aftrek t en bedrage van 
f 6453 de exploitatie-kosten over het jaar 
1939 op een zeer laag bedrag werden bepaald, 
doch dat daartegenover staat, dat over het 
jaar 1941 de kosten van het openbaar lager 
onderwijs aanzienlijk zijn gestegen, doordat 
in dat jaar de groote uitgaven zijn gedaan, 
welke tengevolge van de eerdervermelde 
huisvesting van de militairen noodzakelijk 
waren geworden; 

dat namelijk de bedoelde werkelijke uitga
ven over de jaren 1938 t/m 1942, onder
scheidenlijk hebben bedragen: f 30403.45; 
f 23,126.35; f 22757.63; f 36792.26 en 
f 26548.65; 

dat deze hooge uitgaven over het jaar 1941 
uiteraard ook aan de schoolbesturen ten goede 
zijn gekomen, en geacht kunnen worden op 
te wegen tegen het nadeel, dat voor de be
sturen is voortgevloeid uit den grooten aftrek 
over het jaar 1939; 

dat zulks met name hieruit volgt, dat blij
kens de eerder vermelde ambtsberichten 
over het genoemde vijfjarig tijdvak gemid
deld een vergoeding door de schoolbesturen 
is genoten van f 15.35 per jaar en per leerling, 
welk bedrag als alleszins voldoende kan wor
den beschouwd; 

dat er in verband met het vorenstaande 

L. 1943 

geen termen kunnert worden gevonden om de 
bestreden beslissing te vernietigen; 

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 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur besloten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 

(A.B.) 

7 Maart ,944. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Econ. Sanctiebesluit 1941, art. 6; 

Bloembollensaneeringsplan 1939, (Teelt) 
art. 2). 

Sedert de inwerkingtreding van het 
Besluit van 5 Jan. 1941 No. 968 (Ned. 
Stct. no. 10) wordt het Bloembollensa
neeringsplan 1939 (Teelt) ingeleid met 
de woorden: .,Gelet op de artt. 9, 13, 13b 
en 14 van de Landbouwcrisiswet 1933 en 
het Voedselvoorzieningsbesluit, op het 
Crisis Organisatiebesluit 1933 en op het 
Crisis-Heffingsbesluit 1933", zoodat de 
in het middel uitgedrukte gedachte, dat 
het bewezenverklaarde feit, hoewel 
daartegen is voorzien in het Bloembol
lensaneeringsplan 1939, niet in strijd 
zou zijn met een voorschrift gesteld bij 
of krachtens het Voedselvoorzieningsbe
sluit, als onjuist moet worden verwor
pen. 

Waar uit de bewezenverklaring volgt, 
dat het bewezenverklaarde feit is ge
pleegd door de N. V., terwijl req. als 
directeur tot die handeling opdracht had 
gegeven, behoort op grond van art. 6 
Econ. Sar.ctiebesluit 1941 de qualifica
tie te luiden: .,in strijd handelen met een 
voorschrift gesteld bij of krachtens het 
Voedselvoorzieningsbesluit, met uitzon
dering van het voorschrift, gesteld bij 
art. 13, gepleegd door een rechtspersoon, 
terwijl hij tot het plegen van dat feit 
opdracht gaf". 

Anders Adv.-Gen. Rombach, die als 
qualificatie voorstelt: .,opdracht geven 
tot het doç,r een rechtspersoon in strijd 
handelen met een voorschrift gesteld 
krachtens het Voedselvoorzieningsbe
sluit". 

Op het beroep van W. J. H., van beroep 
directeur van eene n . v ., wonende te Driehuis, 
gemeente Velsen, req. van cassatie tegen een 
arrest van het Econ. Gerechtshof van 30 
Maart 1943, houdende in hooger beroep met 
na te noemen uitzonderingen bevestiging van 
een vonnis van den Econ. Rechter bij de Arr.
Rechtbank te Haarlem, waarbij req. wegens 
"handelen in strijd met een krachtens het 
Voedselvoorzieningsbesluit gesteld verbod", 
met aanhaling van de artt. 2 Bloembollen
saneeringsplan 1939 (Teelt), 1 Econ. Sanc
tiebesluit 1941, 18, 63 en 91 Sr., is veroor
deeld tot hechtenis voor den t ijd van veertien 

6 
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dagen, hebbende het Hof het vonnis vernie
tigd t. a.v. de aan het bewezen verklaarde 
gegeven qualificatie en de aan verdachte op
gelegde straf en dit feit gequalificeerd als "in 
strijd handelen met een voorschrift gesteld 
bij of krachtens het Voedselvoorzieningsbe
sluit, met uitzondering van het voorschrift, 
gesteld bij art. 13", en req. veroordeeld tot 
een hechtenis voor den tijd van één maand. 
( Gepleit door Prof. Mr. J. M. van Bem
melen). 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Weitjens; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den req. voorgesteld bij pleidooi, luidende : 
,,S. door v. of n . t. van de artt. 350, 351, 

358, 422, 423 Sv., alsmede van de artt. 1 en 2 
van het Bloembollensaneeringsplan 1939 
(teelt) K. B. van 21 Juli 1939 S . 679 B, wat 
de considerans betreft gewijzigd bij Besluit 
van 15 Jan. 1941 no. 968 Ned. Stct. no. ro en 
van de artt. 1 en 6 van het Econ. Sanctiebe
sluit 1941, zooals dit is gewijzigd en aange
vuld bij Besluit van 3 Febr. 1943 no. 17, als
mede van de artt. 9, 13, en 14 Landbouwcri
siswet 1933, doordat het Hof de qualificatie 
latende luiden als bovenvermeld ten onrechte 
het bewezenverklaarde feit heeft beschouwd 
als een handeling in strijd met een voor
schrift, gesteld bij of krachtens het Voedsel
voorzieningsbesluit, terwijl dit had behooren 
te zijn: ,,een handeling in strijd met een voor
schrift, gesteld bij of krachtens de Landbouw. 
crisiswet 1933, met uitzondering van de voor
schriften gesteld bij de artt. 13a en 29b" en 
dus ook de qualificatie ·had behooren te lui
den: ,,in strijd handelen met een voorschrift, 
gesteld bij of krachtens de Landbouwcrisis
wet 1933, met uitzondering van de voor
schriften, gesteld bij de artt. 13a en 29b" ; 

0. dat bij het in zooverre bevestigde von
nis ten laste van req. is bewezen verklaard: 
dat te Driehuis gemeente Velsen op 1 Mei 
1942 de N. V. H.'s Bloembollenbedrijf, waar
van hij verdachte directeur was, 6 .60 are met 
bollen van tulpen en 11.78 are met bollen van 
narcissen méér heeft geteeld dan waartoe die 
N. V. gemachtigd was, terwijl hij, verdachte, 
tot die handeling opdracht had gegeven; 

0. wat het middel betreft: 
dat sedert de inwerkingtreding van het Be

sluit van 5 Jan. z94z no. 968 (Ned. Stct. no. 
ro) het Bloembollensaneeringsplan 1939 
(Teelt) wordt ingeleid met de woorden: ,,Ge
let op de artt. 9, 13, 13b en 14 van de Land
bouwcrisiswet 1933 en het Voedselvoorzie
ningsbesluit, op het Crisis Organisatiebesluit 
1933 en op het Crisis-Heffingsbesluit 1933", 
zoodat de in het middel uitgedrukte gedach
te, dat het bewezen verklaarde feit, hoewel 
daartegen is voorzien in het Bloembollen
saneeringsplan 1939, echter niet in strijd zou 
zijn met een voorschrift gesteld bij of krach
tens het Voedselvoorzieningsbesluit, als on
juist moet worden verworpen; 

0. ambtshalve: 
dat, waar uit voormelde bewezenverklaring 

volgt, dat het bewezen verklaarde feit is ge-

pleegd door genoemde n. v., terwijl req. als 
directeur tot die handeling opdracht had ge
geven, op grond van art. 6 van het Econ. 
Sanctiebesluit 1941 de qualificatie behoort te 
luiden : ,,in strijd handelen met een voor
schrift gesteld bij of krachtens het Voedsel
voorzieningsbesluit, met uitzondering van het 
voorschrift, gesteld bij art. 13, gepleegd door 
een rechtspersoon, terwijl hij tot het plegen 
van dat feit opdracht gaf", zoodat behoort te 
worden beslist zooals hieronder volgt: 

Vernietigt het bestreden arrest t.a.v. de 
daarbij aan het bewezenverklaarde gegeven 
qualificatie; 

En in zooverre opnieuw rechtdoende krach. 
tens art. 105 der Wet R. 0.: 

Gezien alsnog art. 6 van het Econ. Sanctie
besluit 1941; 

Verstaat, dat de qualificatie van het be
wezenverklaarde behoort te luiden als voor
meld; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 

[Gewezen, behoudens de gegeven qualifi
catie, overeenkomstig de conclusie van den 
Adv.-Gen. Rombach, die opmerkte: 

"Reg.'s raadsman meent derhalve dat zijn 
cliënt wel had kunnen worden gestraft we
gens in strijd handelen met een voorschrift 
gesteld krachtens de Landbouw-Crisiswet 
1933 maar niet wegens overtreding van een 
bepaling uitgevaardigd op grond van het 
Voedselvoorzieningsbeslui t. 

Sedert de inwerkingtreding evenwel van 
het Besluit van 5 Jan. 1941 no. 968 (Ned. 
Stct. no. ro), door hem geciteerd, is dit ech
ter niet juist en berust het meergemelde 
Bloembollensaneeringsplan ook op het Voed. 
selvoorzieningsbesluit. Reeds om die reden is 
het middel ondeugdelijk, maar naar aanlei
ding van de mondelinge toelichting ervan wil 
ik er nog op wijzen, dat het verband tusschen 
het telen van bloembollen en de voedselvoor. 
ziening niet alleen hierin bestaat dat bloem
bollen wellicht somtijds als surrogaat, bij
voorbeeld voor koffie, worden gebruikt, maar 
ook hierin dat op den grond, waar bloembol
len staan, geen groenten kunnen worden ge
kweekt. 

Ambtshalve moet ik een wijziging voorstel
len der door het Hof gegeven qualificatie en 
in verband daarmee een aanvulling der toe
gepaste artikelen. Naar mijn meening berust 
de strafoplegging, behalve op de reeds ver
melde wetsartikelen, ook op art. 6 van het 
Econ. Sanctiebesluit omdat het bewezene ge. 
qualificeerd moet worden: ,,opdracht geven 
tot het door een rechtspersoon in strijd han
delen met een voorschrift gesteld krachtens 
het Voedselvoorzieningsbesluit". 

In zooverre behoort dus het arrest en het 
vonnis te worden vernietigd, terwijl deze ver
anderingen door Uwen Raad, ten principale 
rechtdoende, kunnen worden aangebracht. 

Hiertoe heb ik de eer te concludeeren met 
verwerping van het beroep voor het ove
rige."] 

(N. J.) 
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9 Maart x944. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Armenwet art. 63). 

Nu de Rechtb. reeds bij haar vorige 
beschikking, zooals deze bij het verwij
zingsarrest door den H. R. is verstaan, 
zeker punt had vastgesteld, behoefde 
het na de verwijzing geen vaststelling 
meer. 

Het feit dat een vrouw tegen haar ge
scheiden echtgenoot een verhaalbaren 
executorialen titel heeft, sluit alleen dan 
uit dat zij ondersteuning behoeft, indien 
de omstandigheden zoodanig liggen, dat 
een zóó spoedige verwezenlijking van 
haar aanspraken bij tenuitvoerlegging 
van den titel te verwachten is, dat het 
b ezit van den titel redelijkerwijs met 
het haa r diensvolgens toekomende is ge
lijk te stellen . 

De stelling dat de vrouw i. c. ondanks 
bezit van den titel als "arme" moet wor
den aangemerkt, kan in cassatie niet 
worden ond erzocht. 

D e stelling dat het bezit van een ver
haalbaren titel tot levensonderhoud voor 
het begrip "arme" rechtens zonder 
eenige beteekenis is, knn niet ten toetse 
komen, nu de H . R. in zijn verwijzings
arrest een andere opvatting heeft aan
vaard. 

Voor klachten, waaraan bij het vorige 
beroep in cassatie geenerlei grief tegen 
de vorige beschikking is ontleend, is 
thans geen plaats meer, daar de beslis
sing der Rechtb., wat de destijds niet 
bestreden punten betreft, tusschen par
tij en onaantastbaar is geworden. 

VERZOEKSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
d e Burgemeester der Gemeente Haarlem, 

ingevolge art. 3 van Verord. 152/1941 waar
nemende de taak van B. en W., omschreven 
in art. 63 Armenwet. adv. Mr. W. Blackstone. 

R equestrant heeft zich, overeenkomstig 
art. 64 lid 1 sub 1° jis. artt. 65 en 66 Armen
wet, gewend tot den Kantonrechterte 's-Gra
venhage m et verzoek ten laste van W . F . 
Slieker, wonende te \Vassenaar, een beschik_ 
king te wij zen als in evengenoemde wetsarti
kelen b edoeld, zulks tot verhaal van door de 
gemeente Haarlem sinds 24 Juni 1937 aan 
Slieker's gescheiden echtgenoote, C. J. van 
der Zon, wonende te Haarlem, verleende on
dersteuning; 

De Kantonrechter heeft op 15 December 
1942 dienovereenkomstig b eschikt. 

Vervolgens heeft de Arr.-Rechtbank te 
's -Gravenhage bij beschikking d.d. 12 Febr. 
194.::i , op het door Slieker voornoemd inge
steld ap pèl de beschikking van den Kanton
rechte r v ernietigd en, opnieuw rechtdoende, 
het oorspronkelijke verzoek van de hand ge
wezen . 

Op het doo r requestrant ingesteld cassatie
b e roep heeft echter de Hooge Raad, op 23 
Juli 1g4::i (N.J . 194::i no. 634) , de beschikking 
der Rechtbank vernietigd, met verwijzing der 
zaak naa r de Rechtbank ter verdere behan-

deling en afdoening met inachtneming van 
's Hoogen Raads beslissing. 

De Rechtbank heeft daarop, op 15 October 
1943, een nieuwe beschikking gewezen, waar
bij zij wederom de beschikking van den Kan
tonrechter heeft vernietigd, en, opnieuw 
rechtdoende, het oorspronkelijk verzoek heeft 
van de hand gewezen. 

Ook door deze beschikking gevoelt reques
trant zich weer bezwaard en hij komt mits
dien ook daarvan weer bij Uwen Raad in 
cassatie. 

D e R echtbank h eeft overwogen en beslist: 
" dat duidelij k is , dat een behoeftige tijdens 

de executie van zijn titel en bij niet slagen 
ook daarna als " arme" moet worden aange
merkt, voorzooverre hij zich niet uit andere 
hoofde het benoodigde kan ve rschaffen; 

dat derhalve voor het verkrij gen van steun 
volgens de bepalingen der Armenwet niet 
noodig is, dat van te voren zal getracht wor
den de aanspraken op levensonderhoud in 
rechte te verwezenlijken en dan ook in de 
vernietigde beschikking niet anders is over
wogen dan dat niet was gebleken, dat de on
dersteunde getracht had zich door executie 
het noodige te verschaffen; 

dat de Hooge Raad dit niet voldoende acht 
en de mogelijkheid aanneemt, dat de onder
steunde in zoodanige omstandigheden ver
keert, dat zij gerechtigd is stil te blijven zit
t en; 

dat van zulke omstandigheden niet is ge
bleken ; 

dat immers slechts is medegedeeld door 
den gemachtigde van Haarlem, dat het for
meele ontslag van appellant executiemoei
lijkheden meebracht, dat de gemeente Haar
lem eerst zelf niet heeft geweten wat te doen, 
dat de ondersteunde is een eenvoudige vrouw 
dat zij beslag heeft doen leggen, maar da~ 
niet heeft vervolgd, toen appellant tenge
volge van dat beslag zich tot de Rechtbank 
heeft gewend om verlaging der uit keering en 
deze verlaging heeft verkregen, en een en an
der rjet voldoende is, nu de executie kan 
worden t enuitvoergelegd door een rechtskun
digen raadsman en blijkens dit geding de 
moeilijkheden niet zoodanig zijn, dat men 
niet kan trachten zijn aanspraken te verwe
zenlij ken; 

dat eerst in Juni 1937 de ste1,1n is begonnen 
en de beschikking van de Rechtbank, waarbij 
de verlaging is vastgesteld, is d.d. 7 Mei 1936, 
zoodat in Juni 1937 duidelijk was, dat de on
dersteunde niet had getracht haar titel ten 
uitvoer te leggen en dit niet van plan was, 
terwijl geen omstandigheden waren gebleken, 
welke deze houding wettigden, gelijk boven 
overv:ogen; 

dat de ondersteunde derhalve in Juni 1937 
en d narna niet als "arme" in den zin der 
Armenwet moet worden beschouwd." 

Du~doende heeft de Rechtbank geschon
den, dthans verkeerd t oegepast: de artt. 28, 
29, 30, 38, 63 , 64, 65, 66 en 67 Armenwet, 14 
A. B., jis. artt. 280, 384a, 384b en 1639 o B. 
W., en artt. 48, 424, 429, 430, 438, 475, 476, 
477, 478, 479, 479b, 479d, 479e, 479f en 740 
tot en met 751 Rv. 
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Immers: 
1. a. De Rechtbank stelt in haar bestre

den beschikking niet vast, dat de titel, waar
over de ondersteunde beschikte, inderdaad 
verhaalbaar was, anders gezegd: dat de gel
delijke omstandigheden van Slieker aan exe
cutie van den titel niet in den weg stonden. 
Zoolang dit echter niet vaststaat, kan uit het 
feit, dat de ondersteunde niet trachtte haar 
titel t en uitvoer te leggen (resp. niet van plan 
was dit te doen), stellig niet afgeleid worden, 
dat zij niet behoeftig was, niet voor onder
steuning ex art. 28 e. v. Armenwet in aan
merking kwam. 

b. Wellicht echter moet in de bestreden 
beschikking geïnsereerd geacht worden de 
overweging, welke de Rechtbank in haar 
vernietigde beschikking van 12 Febr. 1943 
aan dit punt heeft gewijd, t. w. dat gebleken 
is, dat de geldelijke omstandigheden van Slie
ker, welke blijkens het introductieve verzoek
schrift van requestrant thans verhaal moge
lijk maken, dezelfde waren vóór dien. 

Blijkens voornoemd introductief verzoek
schrift zijn deze geldelijke omstandigheden 
deze, dat Slieker inkomsten ten bedrage van 
f 40 resp. f 45 per week genoot resp. geniet 
en wel als boekhouder bij de N. V. Mij. tot 
Expl. van Rouwstallen te 's-Gravenhage. 
Voor de beoordeeling der verhaalbaarheid 
van den titel komen derhalve slechts deze 
inkomsten in aanmerking; in elk geval stelt 
de Rechtbank in geen harer beschikkingen 
iets vast omtrent eenig ander actief van Slie
ker, waarop de titel der ondersteunde te ver
halen geweest ware. 

Nu blijkt echter uit de stukken en in het 
bijzonder uit Slieker's eigen appèlrequest, dat 
aan Slieker destijds (met ingang van 1 Nov. 
1936) op zijn verzoek ontslag is verleend als 
boekhouder van de voornoemde N . V., waar
na deze N. V. eenigen tijd later Slieker's 2e 
echtgenoote heeft belast met de uitvoering 
van de administratie enz. Verderop in zijn 
appèlrequest stelde Slieker zelf, dat hij bij 
een en ander "er naar streefde zijn nieuwe 
gezin veilig te stellen", hetgeen in dit ver
band slechts beteekenen kan, dat het ontslag 
enz. de strekking had verhaal van de alimen
tatie-aanspraken van zijn gescheiden echt
genoote onmogelijk te maken. Klaarblijkelijk 
genoot en geniet Slieker bij dit streven den 
steun van zijn werkgeefster-N. V. 

Slieker's voornaamste verweer tegen de 
onderhavige verhaalsactie berustte dan ook 
op bovenbedoeld ontslag per 1 November 
1936, sinds hetwelk Slieker, naar hij stelde, 
geen inkomsten meer van de meergenoemde 
N. V. heeft genoten. 

Het is duidelijk, dat in deze omstandig
heden executie van den titel der ondersteun
de na 1 November 1936 niet zonder meer mo
gelijk was, doch aanleiding gegeven zou heb
ben tot een rechtsgeding, waarin de onder
steunde Slieker's ontslag als schijnhandeling 
zou hebben moeten bestrijden, met alle moei
lijkheden en risico's daaraan verbonden. 

• Requestrant heeft bij de tweede behande
ling voor de Rb. reeds op deze feiten geatten
deerd; zijn desbetreffend betoog is in het 

proces-verbaal en in de bestreden beschik
king wel zeer beknopt samengevat in de woor
den: ,,dat het formeele ontslag van appellant 
executiemoeilijkheden meebracht, dat de 
gemeente Haarlem eerst zelf niet heeft ge
weten wat te doen, dat de ondersteunde is een 
eenvoudige vrouw". 

De Rechtbank overweegt dienaangaande 
slechts - afgezien van de in dit verband ge
heel irrelevante opmerking, dat "de executie 
kan worden tenuitvoer gelegd door een rechts
kundigen raadsman"-: dat "blijkens dit ge
ding de moeilijkheden niet zoodanig zijn, dat 
men niet kan trachten zijn aanspraken te ver
wezenlijken". 

Daarbij bezigt de Rechtbank dan echter 
een onjuist criterium. Van belang ten deze is 
coch niet of m en kan trachten zijn aanspraken 
te verwezenlijken. Welhaast nimmer zal de 
situatie zoodanig zij n, dat zelfs een poging 
tot verhaal onmogelijk is. 

Waar het ten deze volgens den Hoogen 
Raad op aankomt is - cf. H.R. 23 Juli 1943 
N . J . 1943 no. 634 in deze zaak-: 

of de ondersteunde vrouw - ondanks het 
bezit van een opzichzelf verhaalbaren titel 
tot levensonderhoud - in omstandigheden 
verkeerde, waardoor niet verlangd kan wor
den, dat zij , die het haar toekomende onder
houd niet ontving, alvorens haar ondersteu
ning verleend werd, zou trachten hare aan
spraken op levensonderhoud in rechte te ver
wezenlijken, 

ofwel - cf. H. R. 8 October 1943 N. J. 
1943 No. 797 -: of de omstandigt.eden niet 
zoodanig lagen, dat de vrouw voor net bedrag 
van haar titel toch van elders steun behoefde, 
omdat zij het ingevolge dien titel verschul
digde niet ontving en haars ondanks een spoe
dige verwezenlijking van haar aanspraken 
volgens dien titel niet te verwachten was. 

Aan déze criteria had de Rechtbank der
halve de feiten van het onderhavig geval 
moeten toetsen. 

c. Wellicht is reeds in cassatie zoodanige 
toetsing mogelijk. Deze zal dan, naar reques
trant's meening, moeten leiden tot het, van 
de bestreden beslissing afwijkeride, resultaat 
dat de ondersteunde, ondanks het bezit van 
haar titel tot levensonderhoud, bij den aan
vang van de ondersteuning in Juni 1937 en 
sindsdien, inderdaad moet worden aange
merkt als "arme" in den zin van art. 63 e.v. 
j 0

• art. 28 e.v. Armenwet. 
Post alia: 
d. Ook opzichzelf is onjuist de overweging 

der Rechtbank, dat "blijkens dit geding de 
moeilijkheden [bij executie van den titel] 
niet zoodanig zijn, dat m en niet kan trachten 
zijn aanspraken te verwezenlijken". 

Post alia: 
e . Hierboven sub a-d is requestrant uitge

gaan van de opvatting, dat het bezit van een 
executorialen titel tot levensonderhoud van 
juridiek belang is, althans kan zijn, voor de 
vraag of de betrokkene behoeftig is en of hem 
ondersteuning overeenkomstig art. 28 e.v. 
Armenwet kan worden verleend. 

Zelf acht requestrant deze opvatting ech
ter minder juist, immers niet in overeenstem-
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ming met evengenoemde wetsbepalingen. 
Art. 28 Armenwet stelt voor het verleenen 

van ondersteuning twee vereischten, welke 
klaar!-ilijkelijk van elkander geheel onafhan
kelijk ,lijn, t.w.: 

I. dat de aspirant-ondersteunde zich het 
noodzakelijk levensonderhoud niet kan ver
schaffen, 

2. dat hij dit, hoewel een verzoek daartoe 
gedaan is, ook niet ontvangt van andere~, 
ingevolge de wet tot het verstrekken daar
van gehouden enz. 

Met het vereischte sub 2 is vastgelegd, dat 
de burgerlijke armenzorg een subsidiair ka
rakter draagt (aldus de Memorie van To,;:
lichting, cf. ook H.R. 2 Maart I93I W. I2276 
N . J. I93I•I356). 

Uit den tekst en met name uit de neven
stelling der twee vereischten blijkt, dat de 
wetgever bij de formuleering van het eerste 
vereischte met de uitdrukking "zich het nood
zakelijk levensonderhoud verschaffen" alleen 
op het oog had het verwerven van levenson
derhoud door eigen arbeid of uit eigen ver
mogen. In die richting wijst trouwens mede 
art. 29. 

Niet daaronder valt dus het van een ali
mentatieplichtige verkrijgen van alimentatie. 
·ware het anders, dan zoude het tweede ver
eischte, voorzoover het de alimentatieplich
tigen betreft, overbodig zijn. 

Dan maakt het echter ook geen verschil, of 
de aspirant-ondersteunde tegenover de ali
mentatieplichtigen reeds over een executo
rialen titel beschikt of niet. In den aard van 
zijn recht immers - en mitsdien ook in den 
aard van de krachtens dat recht te verkrij
gen uitkeering - brengt de titel geen ver
andering: het recht op levensonderhoud en 
de daarmede correspondeerende verplichting 
tot het verschaffen van levensonderhoud 
vloeien immers recht-.,treeks uit de wet voort 
(zie H. R. 5 Maart 1943 N . J. I943 no. 257 
en cf. ook H. R. 3I Oct. I938 N. J. I939 
no. 326). Er is dus in principe geen verschil 
tusschen het geval, dat de alimentatie-ge
rechtigde de hem toekomende alimentatie in 
der minne ontvangt en het geval, dat hij deze 
alimentatie door executie van een titel af
dwingt. Met name kan men bezwaarlijk zeg
gen, dat hij zich in dit laatste geval, in tegen
stelling met het eerste, [zelf] zijn levenson
derhoud "verschaft". 

De conclusie moet derhalve zijn, dat het 
bezit van een titel tot levensonderhoud voor 
de toepassing van art. 28 Armenwet zonder 
juridieke beteekenis is. Ook indien de aspi
rant-ondersteunde over zoodanigen titel be
schikt, mag - voorzoover hier van belang -
niet méér gevergd worden, dan dat tot den 
alimentatieplichtige een verzoek tot onder
steuning is gericht en deze daaraan niet heeft 
voldaan. 

BiJ deze opvatting zijn de beschouwingen 
der Rechtbank uiteraard gehéél onjuist. 

II. De Rechtbank heeft in elk geval ver
zuimd te onderzoeken, of de uitkeering, 
welke de ondersteunde veronderstellender
wijs, krachtens haar titel tot levensonder-

houd, van Slieker had kunnen afdwingen, 
hare behoeftigheid inderdaad volledig zou 
hebben opgeheven. Immers, zoo zulks niet 
het geval is, is ook niet gerechtvaardigd de 
conclusie, dat de ondersteunde, doordat zij 
niet getracht heeft haar titel te executeeren, 
niet als "arme" in den zin der Armenwet 
moet worden beschouwd. (cf. H. R. 8 Oct. 
1943 N. J. 1943 no. 797). 

Post alia: 
Op bovenstaande gronden wendt reques

trant zich tot Uwen Raad met het eerbiedig 
verzoek de aangevallen beschikking te ver
nietigen met zoodanige verdere beslissing als 
Uw Raad zal vermeenen te behooren. 

Conclusie van den waam. Proc.-Gen. Wijn-( 
veldt 

0. dat het eerste middel in zijn onderdeelen' 
a-d er van uitgaande, dat het bezit van een 
executorialen titel tot levensonderhoud van 
juridiek belang is of kan zijn voor de vraag 
of de betrokkene behoeftig is en of hem on-: 
dersteuning overeenkomstig artt. 28 vlg. der 
Armenwet kan worden verleend, terecht op
merkt, dat de Rechtbank in haar thans be
streden beschikking niet heeft vastgesteld, 
dat de titel waarover de ondersteunde be
schikte, verhaalbaar was; ' 

dat het feit, dat de ondersteunde niet had. 
getracht haar titel ten uitvoer te leggen en 
dit niet van plan was, niet beslissend is om 
daaruit te kunnen afleiden, dat de onder
steunde niet behoeftig was, daar het er op 
aankomt, vast te stellen of de omstandighe
den niet medebrengen, dat de vrouw, ondanks 
haar titel toch steun van de Gemeente be-. 
hoefde en een spoedig verwezenlijking van 

- haar aanspraken volgens dien titel niet te 
verwachten was; , 

0. dat de Rechtbank in haar thans be
streden beschikking dus ten onrechte het 
antwoord op de vraag of de ondersteunde be~ 
hoeftig was, geheel laat afhangen van het be
zit van een titel en het al of niet trachten. 
dien titel ten uitvoer te leggen; · 

0. dat bovendien het bezit van een titel 
tot levensonderhoud door dengeen die onder
steuning vraagt, voor de Gemeente zonder. 
juridieke beteekenis is bij de vraag of zij tot 
dien bijstand moet overgaan, doch bij haar, 
onderzoek deze omstandigheid slechts feite
lijk van beteekenis kan zijn, evenals zoovele 
andere factoren, bij de beoordeeling van den· 
toestand waarin de aanvrager verkeert; 

0. dat ook het tweede middel hierop doelt, 
nu het er overklaagt, áat de Rechtbank niet 
heeft vastgesteld, dat ten uitvoerlegging van 
den titel, de behoeftigheid geheel zou hebbe~ 
opgeheven; 

dat dit middel er dus eveneens terecht op 
wijst, dat de Rechtbank in haar feitelijk on-: 
derzoek is te kort geschoten; 

Concludeert tot vernietiging der bestreden 
beslissing en verwijzing der zaak naar de 
Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage, ten einde 
haar met inachtneming van 's Hoogen Raads 
arrest verder te berechten en af te doen. 
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De Hooge Raad, enz. ; 
0. omtrent het eerste onderdeel van het 

middel: 
dat dit onderdeel onder a er over klaagt, 

dat de Rechtbank in de bestreden beschik
king niet vaststelt, dat de geldelijke omstan
digheden van Slieker aan executie van den 
titel niet in den weg stonden; 

dat deze klacht faalt, daar de Rechtbank 
in hare beschikking van 12 Februari 1943, 
zooals deze door den Hoogen Raad bij zijn 
arrest van 23 Juli 1943 is verstaan, dit punt 
reeds vastgesteld had en het derhalve na de 
verwijzing geen vaststelling meer behoefde; 

dat in dit onderdeel onder b tot de Recht
bank het verwijt wordt gericht, dat zij in 
haar bestreden beschikking een onjuisten 
maatstaf heeft gebezigd voor haar oordeel 
dat, onder de gegeven omstandigheden, het 
feit, dat de vrouw tegen haar gewezen echt
genoot een verhaalbaren executorialen titel 
tot levensonderhoud bezit, medebrengt dat 
zij niet als "arme" in den zin der Armenwet 
beschouwd moet worden; 

dat deze grief is gegrond; 
dat toch alleen dàn het feit, dat de vrouw 

zoodanigen titel heeft, terwijl zij het haar in
gevolge dien titel verschuldigde niet ont
vangt, uitsluit dat zij ondersteuning behoeft, 
indien de omstandigheden zoodanig liggen, 
dat een zóó spoedige verwezenlijking van 
hare aanspraken bij tenuitvoerlegging van 
den titel te verwachten is, dat het bezit van 
den titel redelijkerwijs met het bezit van het 
haar dienvolgens toekomende is gelijk te stel
len ; dat in dat geval van haar verlangd mag 
worden, dat zij niet stilzit doch haar titel be
nut om zich onderhoud te verschaffen; 

dat echter de Rechtbank ten onrechte voor 
haar voormeld oordeel ervan is uitgegaan, 
dat de vrouw, die zoodanigen titel heeft doch 
het haar toekomende niet ontvangt, wil zij 
voor ondersteuning in aanmerking komen, 
steeds zal moeten trachten hare aanspraken 
te verwezenlijken tenzij de aan de executie 
verbonden moeilijkheden zoodanig zijn, dat 
deze aan elke poging tot verwezenlijking ha
rer aanspraken in den weg zouden staan; 

dat de stelling, onder c in dit onderdeel 
vervat, dat de vrouw in het onderhavige ge
val ondanks het bezit van den titel tot levens
onderhoud als "arme" moet worden aange
merkt, in cassatie niet kan worden onder
zocht, daar de beoordeeling van het gewicht 
der feiteliike omstandigheden van uit het bo
venvermelde gezichtspunt, aan den rechter, 
die over de feiten oordeelt, is overgelaten; 

dat de grief onder d na de gegrondbevin
ding van die onder b geen behandeling meer 
behoeft; 

dat eindelijk de onder e voorgedragen stel
ling, dat het bezit van een voor verhaal vat
baren titel tot levensonderhoud voor het be
grip "arme" in den zin der Armenwet rech
tens zonder eenige beteekenis is, niet ten 
toetse kan komen nu in 's Hoogen Raads in 
deze zaak op 23 Juli 1943 gewezen arrest een 
andere opvatting is aanvaard; 

0. dat het tweede onderdeel van het mid
del reeds hierom niet tot cassatie kan leiden 

omdat requestrant bij zijn vorig beroep in 
cassatie aan de klachten in dit onderdeel ver
vat geenerlei grief tegen de toen door de 
Rechtbank gewezen beschikking van 12 Febr. 
1943 heeft ontleend; 

dat toch de beslissing der R echtbank wat 
de destijds niet bestreden punten betreft tus
schen partijen onaantastbaar is geworden 
zoodat voor een onderzoek dezer klachten 
thans geen plaats meer is; 

Vernietigt de bestreden beschikking der 
Rechtbank te 's-Gravenhage van 15 0ctober 
1943; 

Verwijst de zaak naar die Rechtbank ter 
verdere behandeling en afdoening met in
achtneming van de:ae beslissing. 

(N. J.) 

9 Maart 1944. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1g2g art. 58, 1e lid). 

Beroep tegen een tweeledig besluit, 
waarbij het salaris van een gemeente
ambtenaar is verlaagd wegens verminde
ring van de aan zi_in ambt verbonden 
werkzaamheden en waarbij hem op het 
voetspoor der gemeentelijke wachtgeld
regeling zekere uitkeeringen zijn toege
kend. 

De salarieering van dien ambtenaar 
berustte niet - zij het in strijd met een 
desbetreffend voorschrift in het gemeen
telijk ambtenarenreglement - op een 
gemeentelijke salarisverordening en was 
evenmin geregeld volgens den bij art. 
126 der Ambtenarenwet 1929 geopenden 
weg. Raad (Burgemeester) der gemeen
te was dus bevoegd bii een den ambte
naar persoonlijk betreffend besluit diens 
bezoldiging vast te stellen of te wijzigen. 
Van die bevoegdheid is hier geen mis
bruik gemaakt. 

Evenmin is er strijd met eetlig alge
meen verbindend voorschrift, voor wat 
de toekenning van compensatie-uitkee
ringen betreft; ook te dezen aanzien 
geen misbruik van bevoegdheid. 

Uitspraak in zake: 
G. Delfos, wonende te Weesp, eischer in 

hooget beroep, in persoon ter openbare te
rechtzitting verschenen, 

tegen : 
den Burgemeester der gemeente Muiden, Th. 
C. D . Coops, wonende aldaar, gedaagde in 
hooger beroep, in persoon ter openbare te
rechtzitting verschenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de gedingstukken; 
Gehoord bovengenoemde personen; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat de Burgemeester van Muiden, ter 

waarneming van de taak van den Raad, d.d. 
29 Juni 1943 het navolgende besluit heeft 
genomen: 

,,De Burgemeester van Muiden ter waar
neming van de taak van den Raad; 
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0. dat de heer C. Delfos te Weesp als ve
rificateur der gemeente-financiën sedert 1 
Augustus 1941 een salaris geniet van f 630; 

0. dat wegens overgang per 1 Juli 1943 
van het gemeentelijk electriciteitsbedrijf naar 
de provincie Noordholland een gedeelte van 
diens taak komt te vervallen, namelijk de 
controle op de financiën van genoemd bedrijf, 
waarvoor een vergoeding is uitgetrokken van 
f 157.50 's jaars; 

Gelet op art. 167 der gemeentewet als
mede op art. 3 der achtste Verordening van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche Gebied betreffende bijzondere 
maatregelen op administratiefrechtelijk Ge
bied (Verordenir.genblad voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 1941 no. 152); 

B esluit: 
1e. met ingang van 1 Juli 1943 het .salaris 

van den heer G . Delfos te Weesp als verifica
teur der gemeente-financiën vast te stellen 
op f 472.50 's jaars; 

2e. aan den heer G. Delfos voornoemd ter 
compensatie van het verlies van inkomsten 
op voetspoor van de gemeentelijke wacht
geldregeling de navolgende uitkeeringen te 
doen: 

in het tijdvak van I Juli 1943-30 S eptem
ber 1943 f 13.13 (100 %) per maand; 

in het tijdvak van 1 October 1943-31 De
-cember 1943 f 9.84 (75 %) per maand; 

in het tijdvak van I Januari 1944-10 Juli 
1955 f 94.50 (60 %) per jaar."; 

0. dat het Ambtenarengerecht ·te Amster
dam bij uitspraak van 17 November 1943 -
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen 
- het door G. Delfos tegen vorenbedoeld 
besluit ingestelde beroep ongegrond heeft ver
klaard; zijnde aan het dictum dezer uitspraak 
nog toegevoegd: .,waardoor het aangevoch
ten besluit wordt bekrachtigd"; 

0. dat eischer van die uitspraak tijdig in 
hooger beroep is gekomen en op de bij be
roepschrift aangevoerde gronden heeft ver
zocht de beide (bestreden) besluiten (voeg 
in: en die uitspraak) te willen vernietigen 
of, zoo daartoe geen termen mochten kunnen 
worden gevonden, de verlaging van zijn sa
laris te willen beperken hetzij tot f 75 dan wel 
tot een ander redelijk te achten bedrag, met 
toekenning van een uitkeering evenredig aan 
die, welke aan den gemeente-ontvanger te
vens administrateur der bedrijven is toege
kend, althans overeenkomstig de bepalingen 
van het ambtenarenreglement der gemeente 
Muiden, zooals dit luidt voor gehuwden; 

0 . dat gedaagde op de in de contra-me
morie gestelde gronden heeft verzocht het in
gestelde beroep tegen de beide besluiten on
gegrond te verklaren (kennelijk is bedoeld: 
de uitspraak, waarvan beroep, te bevestigen); 

Tn rechte: 
0. dat in dezen beantwoording behoeft de 

vraag, of het bestreden besluit - zoowel wat 
betreft de beslissing onder 1 ° als die onder 
2 ° - op een der gronden, bedoeld in artikel 
58, lid 1, der Ambtenarenwet 1929, kan wor
den aangetast; 

0. dat op grond van de gedingstukken vast-
staat : · 

dat G . Delfos voornoemd door den Raad 
der gemeente Muiden, in zijn vergadering 
van 29 November 1927, met ingang van 1 
Januari 1928 is benoemd tot verificateur (der 
gemeentefinanciën) dier gemeente, op een 
jaarwedde van f 300, en dat hij als zoodanig 
was ambtenaar dier gemeente; 

dat zijn jaarwedde bij verscheidene beslui
ten van dien Raad achtereenvolgens is ver-
hoogd en laatstelijk - in verband met het 
besluit van den Burgemeester van Muiden, 
blijkbaar ter waarneming van de taak van 
dien Raad, d.d. 15 Januari 1942, waarbij met 
ingang van 1 Augustus 1941 de jaarwedden 
van o.m. "de ambtenaren dier gemeente met 
5 % zijn verhoogd - is gebracht op f 630 
met ingang van 1 Augustus 1941; 

0. dat deze vaststelling van zijn salaris, 
ook die bij het bestreden besluit, telkens heeft 
plaats gehad bij een afzonderlijk besluit, ge
nomen ten aanzien van den persoon van den 
ambtenaar G. Delfos, of wel, zooals bij het 
besluit van 15 Januari 1942 ingaande 1 Au
gustus 1941 is geschied, betrekking hebbendt 
op alle ambtenaren der gemeente Muiden, en 
niet ten aanzien van het ambt als zoodanig; 

0. dat in artikel 15 van het Ambtenaren
reglement der gemeente Muiden uitdrukke
lijk is voorgeschreven, dat de bezoldiging de, 
ambtenaren bij afzonderlijke verordening 
wordt geregeld, doch een dergelijke verorde
ning nimmer is tot stand gekomen, zooals 
blijkt uit de door gedaagde, op de desbetref
fende schriftelijke vraag van den voorzitter 
van dezen Raad, verstrekte inlichting; 

0. dat die Gemeenteraad aldus in gebreke 
is gebleven en artikel 126 der Ambtenarenwet 
1929 den weg wijst, hoe een dergelijk ver
zuim moet worden hersteld, doch dat, nu 
zulks in dezen niet is geschied, de administra
tieve rechter moet volstaan met te consta
teeren, dat aan artikel 15 van het Ambte
narenreglement geen uitvoering is gegeven; 

0. dat niettemin de R aad der gemeente 
Muiden - thans de Burgemeester ter waar
neming van de taak van dien Raad - krach
tens artikel 1 70 der Gemeentewet - de be
voegdheid had (heeft) om ten aanzien van 
de in dat artikel bedoelde ambtenaren dier 
gemeente, waartoe ook eischer behoort, ook 
bij afzonderlijk besluit ten aanzien van den 
persoon van den ambtenaar - zooals ten deze 
met betrekking tot eischer is geschied - de 
bezoldiging te regelen, welke bevoegdheid 
uiteraard met zich meebrengt de mogelijk
heid tot wijziging, dus zoowel tot verhooging 
als verlaging, der bezoldiging, het laatste ech
ter, met het oog op de rechtszekerheid voor 
de betrokken ambtenaren, niet met terugwer
kende kracht; waarvan ten deze evenwel geen 
sprake is; 

0. dat dan ook niet eenig toepasselijk alge
meen verbindend voorschrift valt aan te wij
zen, waarmede het bestreden besluit, voor 
wat betreft de vaststelling van het salaris van 
eischer als verificateur der gemeentefinanciën 
op f 472.50 per jaar, zoude strijden; 

0 . dat ook niet met eenig recht kan worden 
beweerd, dat gedaagde bij het nemen van 
dat besluit van zijn bevoegdheid - welke 
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zeker meebrengt om, gelijk ten deze met be
trekking tot eischer het geval was, bij, al
thans in een bepaald opzicht, verminderde 
werkzaamheden van den betrokken function
naris een andere, lagere, bezoldiging vast te 
stellen - kennelijk een ander gebruik heeft 
gemaakt dan tot de doeleinden, waarvoor die 
bevoegdheid is gegeven; 

0. ten aanzien van het onder 2° genomen 
besluit tot toekenning van de uitkeeringen, 
dat eischer noch aan eenige bepaling van het 
Ambtenarenreglement der gemeente Muiden, 
noch aan eenig ander algemeen verbinden d 
voorschrift recht op zoodanige uitkeeringen 
kan ontleenen, zoodat het ter zake genomen 
besluit niet kan worden gezegd te strijden met 
eenig toepasselijk algemeen verbindend voor
schrift, zijnde het zonder meer duidelijk, dat 
van misbruik van bevoegdheid geen sprake 
kan zijn bij het verleenen, gelijk in casu, van 
een gunst aan een betrokkene onder omstan
d igheden als de onderhavige; 

0. dat de Raad, mede in verband met het 
ter zake in het beroepschrift aangevoerde, 
nog doet opmerken, dat de billijkheid van een 
getroffen maatregel niet te zijner beoordee
ling staat, en de Raad zoo ook in dezen buiten 
beschouwing moet laten, of, en zoo ja waar
om. aan een anderen ambtenaar een uitkee
ring ,s toegekend, berekend naar een anderen 
maatstaf dan dien, welke heeft gegolden bij 
de toekenning van de uitkeeringen aan 
eischer; 

0. dat uit het vorenstaande volg:, dat de 
uitspraak, waarvan beroep, moet worden be
vestigd, met dien verstande, dat in het dic
tum daarvan moet worden weggelaten "waar
door het aangevochten besluit wordt bekrach
tigd", voor welke zinsnede in dit dictum, ge
let op artikel 47 der Ambtenarenwet 1929, 
geen plaats is; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 
Bevestigt de uitsnraak, waarvan beroep, 

met dien verstande, dat in derzelver dictum 
wordt geschrapt "waardoor het aangevochten 
besluit wordt bekrachtigd". 

(A.B.) 

9 Maart r944. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming. (Lager Onderwij swet x920 
Art. 23) . 

Ten onrechte is goedgekeurd het be
sluit van een gemeentebestuur tot op
heffing van een openbare school, nu niet 
aannemelijk is gemaakt, dat de ontvol
king der school niet ten nauwste zou 
samenhangen met de oorlogsomstandig
heden, die, met het oog op een gelijke 
rechtsbedeeling van het openbaar- en 
het bijzonder lager onderwijs, niet be
slissend mogen zijn voor de toekomstige 
na-oorlogsche organisatie van het open
baar lager onderwijs ter plaatse, even
min als zulks het geval zou zijn geweest, 
indien de ontvolking rechtstreeks aan 
de evacuatie ware te wijten. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming; 

Gezien het advies van den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen va1, Bestuur 
van 3 Maart 1943, no. 29, en het daarbij ge
voegd ontwerp-besluit, hetwelk luidde als 
volgt: 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming; 

Gezien het beroep, ingesteld door M. 
Aukema en 4 anderen, te Zandvoort, tegen 
het besluit van den Commissaris der provin
cie Noordholland van 25 September 1942, 
4de Afdeeling, no. 668, waarbij deze, voor 
zooveel noodig, goedkeuring heeft verleend 
aan het besluit van den burgemeester van 
Zandvoort van 7 Juli 1942, no. 59, strekken
de onder meer tot vermindering van het aan
tal openbare scholen voor gewoon lager on
derwijs door opheffing van de openbare la
gere school B aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
3 Maart 1943, no. 29); 

0. dat de burgemeester van Zandvoort, 
waarnemende de taak van den raad dier ge
meente, bij zijn besluit van 7 Juli 1942, no. 
59, met ingang van 1 September 1942 de 
school voor gewoon lager onderwijs B 
(Schoolplein) heeft opgeheven, daarbij over
wegende, dat de Secretaris-Generaal van het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming bij schrijven van 29 Mei 
1942, no. 4466, Afdeeling Lager Onderwijs, 
heeft bericht toepassing te overwegen van 
het achtste lid van art. 28 der Lager-Onder
wijswet 1920, zulks in verband met de daling 
van het aantal leerlingen aan de school voor 
gewoon lager onderwijs C (Parallelweg); dat, 
indien deze overweging gevolgd zou worden 
door een beslissing en art. 28, 8ste lid inder
daad zou worden toegepast, deze school 5 
verplichte leerkrachten (thans 6) zou tellen; 
dat combinatie van klassen met zeer groote 
moeilijkheden gepaard zou gaan, en het on
derwijs ten zeerste zou benadeelen; dat het 
aantal leerlingen van school C thans be
draagt 183, welk aantal - naar op goede 
gronden verwacht mag worden - bij het be
gin van den nieuwen cursus in September 
1942 zal stijgen tot 198; dat het aantal leer
lingen van de school voor gewoon lager on
derwijs B (Schoolplein) thans bedraagt 122, 
wel aantal vermoedelijk in September 1942 
zal zijn gedaald tot n6; dat het aantal ver
plichte leerkrachten aan school B thans 4 
bedraagt, welk aantal echter - gelet op het 
vermoedelijk gemiddelde aantal leerlingen 
over 1941, zooals bedoeld in art. 28, 6de lid, 
der Lager-Onderwijswet 1920, te weten II9 
- gevaar loopt te dalen tot 3 in 1943; dat het 
aantal leerlingen van de laatstgenoemde 
school gedurende de laatste jaren steeds da
lende is en geene omstandigheden bekend 
zijn, die redelijkerwijze doen verwachten, dat 
het in de eerstvolgende jaren weer zal toe
nemen; dat het aantal leerlingen van de der
de school voor gewoon lager onderwijs D 
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(Heerenstraat) op heden bedraagt 228, welk 
aantal naar verwacht wordt in September 
1942 zal stijgen tot 251, zoodat het aantal 
verplichte leerkrachten aan die school in 
1943 kan blijven gehandhaafd op 6; dat in de 
laatstgenoemde school tevens nug werkzaam 
is een kweekelinge met akte, die evenwel met 
ingang van 1 Januari 1943 niet meer op de 
school mag worden toegelaten, ingevolge 
overgangsbepaling V van het besluit van de 
Secretarissen-Generaal van de Departemen
ten van Opvoeding, Wetenschap en Kultuur
bescherming en van Binnenlandsche Zaken, 
dd. 25 Maart 1941 (Nederlandsche Staats
courant van 28 en 29 Maart 1941, no. 62), 
hetgeen van nadeeligen invloed zal zijn op 
het onderwijs aan die school; dat het in ver
band met het bovenstaande èn in het belang 
van het onderwijs èn in dat van den zorge
lijken financieëelen toestand der gemeente 
aanbeveling verdient, het aantal scholen voor 
gewoon lager onderwijs met ingang van den 
aanstaanden cursus (September) terug te 
brengen van drie op twee in dien zin, dat 
school B wordt opgeheven en alle leerlingen 
van het gewoon lager onderwijs worden on
dergebracht in de scholen C en D; dat alsdan 
het totaal aantal leerlingen der beide laatst
genoemde scholen vermoedelijk zal bedragen 
565; 

dat de Commissaris der provincie Noord
holland, waarnemende de taak van Gedepu
teerde Staten dier provincie, bij zijn besluit 
van 25 September 1942, no. 668 reg. 91 VZ/ 
15852, Afdeeling IV, het voormelde besluit 
van den burgemeester van Zandvoort heeft 
goedgekeurd, overwegende, dat, naar uit de 
ter zake ingewonnen berichten van den 
hoofdinspecteur van het Lager Onderwijs in 
de 2de hoofdinspectie en van den burgemees
ter van Zandvoort blijkt, de opheffing van 
de onderhavige school in het belang van het 
onderwijs is, terwijl daardoor tevens een be
zuiniging zoowel voor het Rijk als voor de 
gemeente zal worden verkregen; 

dat van dit besluit M. Aukema en 4 ande
ren, ouders van leerlingen, die de openbare 
lagere sc:1001 B bezochten, in beroep zijn ge
lcomen, aanvoerende, dat het besluit van den 
burgemeester tot reorganisatie van het open
baar onderwijs in de gemeente Zandvoort, en, 
als gevolg van die reorganisatie, tot ophef
fing van school B, voornamelijk is gegrond 
op de overweging, dat het aantal leerlingen, 
voor wie openbaar onderwijs wordt verlangd, 
in vrij belang,·ijke mate is gedaald; dat de 
oorzaak van deze daling, die niet ontkend 
kan worden, voornamelijk is gelegen in het 
vertrek uit de gemeente van een aantal inwo
ners als gevolg van r\e buitengewone tijdsom
standigheden; dat, zo0dra de vrede in Europa 
hersteld is, verwacht kan worden, dat het 
aantal inwoners der gemeente weer zal stij
gen; dat het hun onjuist voorkomt de tegen
woordige schoolbezetting te gebruiken als ba
sis voor een definitieve reorganisatie van het 
onderwijs, vooral nu daardoor een der drie 
openbare scholen verdwijnen moet; dat in de 
memorie van toelichting, door de Oudercom
missie van de betreffende school gevoegd bij 

haar adres dd. 31 Juli 1942 aan den Commis
saris der provincie, de verwachting is uitge
sproken, dat opheffing van school B en ver
deeling der leerlingen over de scholen C en D 
tot gevolg zou hebben overbezette klassen 
aan die beide scholen, waardoor voor nieuwe 
leerlingen vri,iwel geen plaats meer zou zijn; 
dat inmiddels bij het einde van de zomerva
cantie, en dus voordat de Commissaris der 
provincie op het ingestelde beroep beslist 
had, tot opheffing van school B is overge
gaan; dat zij er terloops op wijzen, dat door 
de opheffing op een tijdstip, dat een beslis
sing op een ingesteld beroep nog niet is geno
men, terwijl zelfs na die beslissing nog beroep 
op een hoogere instantie mogelijk is, het aan 
belanghebbenden in art. 17 der Lager-Onder
wijswet 1920 gewaarborgd recht van beroep 
vrijwel illusoir wordt gemaakt; dat, nu de 
verdeeling der leerlingen van de gesloten 
school heeft plaats gehad, gebleken is, dat de 
vrees voor overbezette klassen gerechtvaar
digd was; dat er thans· klassen met 50 en 
meer leerlingen zijn; dat het voor hen, ap
pellanten, lettende op zulke klassebezetting 
- die toch verwacht kon worden - een 
raadsel is hoe de doorgevoerde reorganisatie 
geacht kan worden te zijn in het belang van 
het onderwijs, zooals een der overwegingen in 
het besluit van den Commissaris der provin
cie luidt; dat de tweede overweging is, dat 
een bezuiniging verkregen wordt zoowel voor 
het Rijk als voor de gemeente; dat zij begrij
pen, dat eenige bezuiniging verkregen wordt, 
doch het onjuist achten en in strijd met den 
geest van den tijd, dat deze bezuiniging ver
kregen wordt t en koste van het onderwijs, 
misschien zelfs, gezien de overvolle klassen, 
ten koste van de gezondheid van het volks
kind; dat volgens hunne meening in de bo
vengenoemde memorie van toelichting te
recht gewezen is op het gevaar voor het open
baar onderwijs in de gemeente Zandvoort, 
dat nieuwe inwoners de deur van de openbare 
scholen, geheel, of in elk geval zoo goed als 
geheel, gesloten vinden; dat, als het getij 
keert en nieuwe inwoners zich in Zandvoort 
zullen vestigen, deze ouders op de openbare 
school geen plaats voor hun kinderen zullen 
vinden en noodgedwongen een bijzondere 
school zullen moeten kiezen; dat door de op
heffing van school B dus het openbaar onder
wijs in zijn geheel geschaad wordt; 

0 . dat blijkens de ter zake ontvangen 
ambtsberichten de opheffing van de onder
werpelijke openbare lagere school hierom in 
het belang van het onderwijs is, omdat thans 
op de overblijvende twee openbare lagere 
scholen ieder leerjaar een eigen leerkracht zal 
kunnen hebben, terwijl bij verdeeling der 
leerlingen over drie scholen allerlei minder 
gewenschte combinaties van klassen zouden 
moeten worden toegepast, omdat de kweeke
lingen van 1 Januari 1943 af niet meer in de 
school werkzaam zullen zijn en de gemeente 
Zandvoort geen boventallige leerkrachten be
talen kan; 

dàt voorts van de door de appellanten ge
vreesde overbezetting der klassen geen sprake 
is, aangezien blijkens de stukken op 16 No-
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vember 1942 de hoogste klassebezetting een 
klasse met 42 leerlingen betrof; 

dat ten slotte bij eventueele toeneming van 
het aantal leerlingen in de toekomst het aan
tal scholen voor gewoon lager onderwijs weer 
met één zal kunnen worden vermeerderd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/x940 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. 
0 . dat dezerzijds ter zake van dit ontwerp

besluit met voornoemde afdeeling overleg is 
gepleegd met een brief van den volgenden in
houd: 

,,Blijkens het bij Uw nevensaangehaald ad
vies gevoegd ontwerpbesluit is Uw afdeeling 
van oordeel, dat opheffing van de openbare 
lagere school B te Zandvoort in het belang 
is van het onderwijs met het oog op de ver
deeling van de leerlingen over de klassen van 
de overblijvende scholen en dat bij toeneming 
van het aantal leerlingen in de toekomst het 
aantal scholen voor gewoon lager onderwijs 
weer met één zal kunnen worden vermeer
derd. 

In verband met de bijzondere omstandig
heden, die oorzaak zijn van den achteruitgang 
van het aantal leerlingen van alle lagere 
scholen te Zandvoort meen ik echter tegen 
de opheffing van school B bezwaar te moeten 
maken. Verwacht toch kan worden, dat na 
den oorlog vele geëvacueerde gezinnen weder_ 
om naar Zandvoort zullen terugkeeren. 

De voormalige leerlingen van school B zu 1-
len dan echter bij handhaving van het besluit 
tot opheffing dier school, niet meer op deze 
school kunnen worden geplaatst. De geëva
cueerde leerlingen van de bijzondere scholen 
zouden daarentegen wel in het oude school
verband kunnen worden opgenomen, niette
genstaande deze scholen thans een zeer ge
ringe leerlingenbezetting hebben en combina
tie dezer scholen wenschelijk en mogelijk zou 
zijn. Er zijn met name in Zandvoort drie bij
zondere scholen, t.w. één hervormde-, één 
gereformeerde- en één R.K. school, welke on
derscheidenlijk thans nog slechts 53, 10 en 27 
leelingen tellen. Combinatie van de gerefor
meerde en de hervormde school zou dus zeker 
aanbeveling verdienen. De wet geeft mij ech
ter niet de bevoegdheid om deze alleszins 
redelijke combinatie van scholen te bevor
deren. · 

Onder deze omstandigheden meen ik mij 
tegen de opheffing van de openbare school B, 
met het oog op het onderwijsbelang en ter 
verzekering van een gelijke rechtsbedeeling, 
te moeten verzetten. Dit klemt temeer, om
dat m.i. na den oorlog de stichting van een 
nieuwe openbare school te Zandvoort, vooral 
als het gebouw, waarin school B is gevestigd, 
voor andere doeleinden in gebruik is geno
men, niet zoo snel tot stand zal kunnen komen 
als noodig kan zijn. 

Onder terugzending van de betreffende 
~tukken en met het verzoek Uw aandacht 

aan het vorenstaande te sche ken, bied ik U 
deze zaak opnieuw ter overweging aan". 

0. dat van voornoemde afdeeling naar aan
leiding van deze bedenkingen een schrijven 
is ontvangen, hetwelk als volgt luidde: 

,,Bij schrijven van 9 November 1943, no. 
32153, afdeeling L.O., heeft Uw hoogedelge
strenge opnieuw bij den Raad van State, Af
deeling voor de Geschillen van Bestuur, ter 
overweging aanhangig gemaakt het beroep, 
ingesteld door M. Aukema en 4 anderen, te 
Zandvoort, tegen het besluit van den Com
missaris der provincie Noordholland van 25 
September 1942, 4de Afdeeling, no. 668,waar_ 
bij deze voor zooveel noodig, goedkeuring 
heeft verleend aan het besluit van den burge
meester van Zandvoort van 7 Juli 1942, no. 
59, st~ekkende onder meer tot vermindering 
van het aantal openbare scholen voor gewoon 
lager onderwijs door opheffing van de open
bare lagere school B aldaar. 

In antwoord op Uw bovenvermeld schrij
ven moge de Afdeeling naar voren brengen, 
dat zij zonder twijfel tot gegrondverklaring 
van het beroep zou hebben geadviseerd, wan" 
neer zij uit de stukken had kunnen opmaken, 
dat de ontvolking van de openbare lagere 
school B aan de evacuatie van Zandvoort zou 
te wijten zijn. Dit laatste is echter juist niet 
het geval. Slechts de appellanten spreken 
over het vertrek uit Zandvoort van een aantal 
inwoners als gevolg van de buitengewone 
tijdsomstandigheden. De burgemeester daar
entegen overweegt, ,,dat het aantal leerlingen 
van laatstgenoemde school (te weten- school 
B) gedurende de laatste jaren steeds dalende 
is en geene omstandigheden bekend zijn, die 
redelij kerwijze doen verwachten, dat het in 
de eerstvolgende jaren weer zal toenemen". 

D e hoofdinspecteur gaat volledig met de 
opvatting van den burgemeester mede, blij
kens zijn advies van 23 November 1942, no. 
5207. De stukken leiden dan ook tot geen 
andere gevolgtrekking dan dat de opheffing 
van de onderwerpelijke openbare lagere 
school B geheel buiten de quaestie der eva
cuatie van de bevolking van Zandvoort staat. 
Zonder nadere gegevens, waaruit blijkt, dat 
de zaak anders ligt, kan de Afdeeling dan ook 
geen aanleiding vinden haar advies in deze 
te herzien. 

T en overvloede moge zij er nog op wijzen, 
dat, wat de door Uw hoogedelgestrenge ge
maakte vergelijking met het bijzonder onder
wijs betreft, niet mag worden voor bijgezien, 
dat er behalve d e school B, voor zoover al
thans uit de stukken blijkt, in ieder geval nog 
2 scholen voor gewoon lager onderwijs over
blijven: de scholen C en D . Ook wil de Af
deeling er nog Uw aandacht op vestigen, dat 
de Hoofdinspecteur in zijn reeds eerder ver
meld advies opmerkt, dat, wanneer later het 
aantal leerlingen weer mocht toenemen, het 
heel gemakkelijk is om het aantal openbare 
scholen voor gewoon lager onderwijs weer 
met één te vermeerderen, maar dat thans het 
belang van het onderwijs eischt, dat de leer
lingen in twee scholen worden ondergebracht. 

In verband met een en ander geeft de Af
deeling derhalve Uw hoogedelgestrenge in 
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overweging in deze aangelegenheid alsnog 
een beslissing te nemen overeenkomstig het 
door haar aangeboden ontwerpbesluit". 

0. dat het schrijven van voornoemde af
deeling de bedenkingen niet heeft kunnen 
wegnemen, hetgeen haar bij den volgenden 
brief is medegedeeld: 

"Met Uw zienswijze, dat de opheffing van 
de openbare lagere school B te Zandvoort niet 
aan de evacuatie van Zandvoort (waartoe 
eerst in de laatste maanden van 1942 maat
regelen zijn genomen) zou zijn te wijten, kan 
ik mij vereenigen. Ik vestig er evenwel Uw 
aandacht op, dat ik het tegendeel niet heb 
betoogd. Volgens appellanten is de oorzaak 
van de daling van het aantal leerlingen van 
deze school gele~n in het vertrek uit de ge
meente van een aantal inwoners als gevolg 
van de buitengewone tijdsomstandigheden. 
Deze bewering nu, welke mij alleszins aanne
melijk voorkomt, is in de stukken niet ge
logenstraft. 

De in Uw schrijven opgenomen overweging 
van den burgemeester acht ik, wat het eerste 
deel betreft, hiermede niet in strijd, aange
zien de daling van het aantal leerlingen van 
school B gedurende de laatste jaren zeer wel 
vereenigbaar is met het vertrek van een aan
tal inwoners als gevolg van de buitengewone 
tijdsomstandigheden. Voor zooveel het twee
de deel betreft, lijkt mij deze overweging niet 
gemotiveerd. Ik ben met name van oordeel, 
dat na den oorlog ongetwijfeld veel van de 
uit Zandvoort door de tijdsomstandigheden 
vertrokken gezinnen, en vele van de na Sep
tember 1942 uit die gemeente geëvacueerde 
gezinnen wederom naar deze plaats zullen 
terugkeeren. Een gelijke rechtsbedeeling 
eischt, dat het openbaar lager onderwijs zich 
dan voor zooveel mogelijk ten opzichte van 
het biizonder lager onderwijs niet in een on
gunstiger positie bevindt, dan voor den oor
log, hetgeen het geval zou zijn, indien het 
beroep van appellanten ongegrond zou wor
den verklaard. 

Hoewel dus kan worden toegegeven, dat de 
ontvolking van school B niet mag worden 
toegeschreven aan de evacuatie van Zand
voort, maakt het m. i. voor de beoordeeling 
van de zaak zelve geen verschil, wijl redelij
kerwijze moet worden aangenomen, dat de 
ontvolking van de school ten nauwste samen
hangt met de oorlogsomstandigheden en deze 
voor de toekomstige na-oorlogsche organisa
tie van het openbaar lager onderwijs niet be
slissend mogen zijn, evenmin als zulks het 
geval zou zijn geweest, indien de ontvolking 
aan de evacuatie ware te wijten. Hierbij 
komt, en dit m-ag zeker niet uit het oog wor
den verloren, dat school Bop 7 Juli 1942, 122 
leerlingen telde en dat dit aantal, blijkens het 
besluit van den burgemeester van dien da
tum, in September 1942 nog n6 zou hebben 
bedragen. Het aantal leerlingen was dus ten 
tijde van het besluit tot opheffing nog wel 
zoo belangrijk, dat de school voor de toe
komstige organisatie van het openbaar lager 
onderwijs te Zandvoort niet mag worden weg
gecijferd. Ik wijs er voorts op, dat de overige 
scholen voor gewoon lager onderwijs, met 

name school C en D, op 7 Juli 1942 respec
tievelijk 183 en 228 leerlingen telden. 

Wat Uw opmerking aangaat ten aanzien 
van de vergelijking met het bijzonder onder
wijs, merk ik op, dat blijkens mij verstrekte 
inlichtingen de openbare lagere school C met 
ingang van 1 Juli 1943 is opgeheven. 

Er is dus thans in Zandvoort nog slechts 
één openbare school voor gewoon lager on
derwijs in werking, tegen drie bijzondere 
scholen voor gewoon lager onderwijs. Ten 
slotte vestig ik er Uw aandacht op, dat ik de 
aan het slot van Uw schrijven bedoelde op
merking van den hoofdinspecteur aan het 
slot van mijn brief van 9 November 1943, 
No. 32153, Afdeeling L.O., heb weerlegd en 
dat te dezer zake in Uw schrijven geen nieu
we aspecten zijn geopend. 

In verband met het vorenstaande meen ik 
het standpunt, vervat in mijn evengenoemd 
schrijven, ongewijzigd te moeten handhaven. 

Onder terugzending van de betreffende 
stukken verzoek ik u deze aangelegenheid in 
het licht van vorengenoemde argumenten 
alsnog nader in overweging te nemen". 

0. dat voornoemde Afdeeling hierop als 
volgt heeft geantwoord: 

"Uw hoogedelgestrenge heeft met een 
schrijven van 15 December 1943, No. 37785, 
Afdeeling L.O., andermaal opnieuw bij den 
Raad van State, Afdeeling voor de Geschil
len van Bestuur, ter overweging aanhangig 
gemaakt het beroep, ingesteld door M . Auke
ma en 4 anderen, te Zandvoort, tegen het 
besluit van den Commissaris der provincie 
Noordholland van 25 S eptember 1942 , 4de 
Afdeeling, no. 668, waarbij deze, voor zooveel 
noodig, goedkeuring heeft verleend aan het 
besluit van den burgemeester van Zandvoort 
van 7 Juli 1942, no. 59, strekkende o.m. tot 
vermindering van het aantal openbare scho
len voor gewoon lager onderwijs door ophef
fing van de openbare lagere school B aldaar. 

Uw evengenoemd nader schrijven kan voor 
de Afdeeling geen aanleiding zijn om haar 
standpunt in deze alsnog te herzien. Wat er 
ook moge zijn van den invloed der buiten
gewone tijdsomstandigheden op deze aange
legenheid, de Afdeeling acht dien invloed niet 
voldoende aangetoond om op grond daarvan 
de opheffing van de onderwerpelijke school 
achterwege te laten. Wat betreft het tweede 
gedeelte van de door U aangehaalde overwe
ging van den burgemeester, welke Uw hoog
edelgestrenge ongemotiveerd acht, moge de 
Afdeeling erop wijzen, dat zij aan deze mede
deeling van een met de plaatselijke omstan
digheden uiteraard goed bekende autoriteit 
juist veel waarde meent te moeten hechten. 
Overigens zij hierbij nog opgemerkt, dat, ook 
al rekent men met den terugkeer van vele 
gezinnen na den oorlog, deze in de toekomst 
liggende gebeurtenis bezwaarlijk aanleiding 
kan geven om de door de tegenwoordige om
standigheden geboden maatregelen niet te 
nemen. 

Dit klemt te meer, omdat, zooals ook in 
het ontwerp-besluit is uiteengezet onder ver
wijzing naar de uitgebrachte ambtelijke rap
porten, de opheffing van de onderwerpelijke 
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school, met het oog op de verdeeling van de 
leerkrachten over de klassen en de bezetting 
dezer klassen met leerlingen, in het belang 
van het onderwijs moet worden geacht. Het 
komt der Afdeeling voor, dat aan dit ge
zichtspunt in de nadere brieven van Uw 
hoogedelgestrenge niet de aandacht is ge
schonken, welke het verdient. 

D e Afdeeling ziet hierbij niet over het 
hoofd, dat in Uw laatsten brief mededeeling 
wordt gedaan van het opheffen ook van 
school C met ingang van I Juli 1943, doch zij 
meent dit feit bij de beoordeeling van deze 
zaak buiten beschouwing te moeten laten, 
daargelaten nog, dat uit Uw mededeeling niet 
blijkt of deze laatstbedoelde opheffing reeds 
definitief geworden is, deze eerst met ingang 
van 1 Juli 1943 genomen maatregel geen 
gewicht in de schaal mag leggen bij de be
slissing van het onderwerpelijke geschil. 

Tenslotte moet de Afdeeling nog opmer
ken, dat zij aan de uitspraak van den hoofd
inspecteur, betreffende de mogelijkheid om 
zoo noodig het aantal scholen weer te ver
m eerderen, niet de kracht ontnomen acht 
door de slotopmerking in Uw brief van 9 No
vember 1943, No. 32153, afdeeling L .O. 

In verband met het vorenstaande moge de 
Afdeeling Uw hoogedelgestrenge nogmaals in 
overweging geven in deze te willen beslissen 
overeenkomstig het aangeboden ontwerp-be
sluit". 

0 . dat ook dit nader schrijven van de Af
deeling de gerezen bedenkingen niet heeft 
opgeheven; 

dat met name niet aannemelijk is gemaakt, 
dat de ontvolking van school B niet ten 
nauwste zou samenhangen met de oorlogsom
sta ndigheden; 

dat deze omstandigheden, met het oog op 
een gelijke rechtsbedeeling van het openbaar
en het bijzonder lager onderwijs, niet beslis
send mogen zijn voor de toekomstige na-oor
logsche organisatie van het openbaar lager 
onderwijs aldaar, evenmin als zulks het geval 
zou zijn geweest, indien de ontvolking recht
streeks aan de evacuatie ware te wijten, in 
welk geval - gelijk de afdeeling voornoemd 
heeft toegegeven - zij zonder twijfel tot ge
grondverklaring van het beroep zou hebben 
geadviseerd; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920; 
Heeft op grond van § 1 der Verordening 

No. 23/x940 van den R ijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffen
de de j:,evoegdheden van de Secretarissen
Generaal van de Nederlandsche Departe
menten van algemeen bestuur besloten: 

met vernietiging van het besluit van den 
Commissaris der provincie Noordholland van 
25 September 1942, 4de Afdeeling No. 668, 
aan het besluit van den burgemeester van 
Zandvoort van 7 Juli 1942, No. 59, strekken
de onder meer tot vermindering van het aan
tal openbare scholen voor gewoon Jager on
derwijs door opheffing van de openbare la
gere school B aldaar, alsnog goedkeuring te 
onthouden. 

(A. B.) 

10 Maart 1944. ARREST van den Hoogen 
Raad. (B. W. artt. 1395-1400; Be
voegdhedenwet v. 9 Mei 1902, S. 54 art. 
24). 

Art. 1395 B. W. is ook van toepassing 
op betalingen van publiekrechtelijken 
aard, voorzoover niet uit de wet het te
gendeel volgt. De .Bevoegdhedenwet ver
zet zich hiertegen niet. (Verg. H. R. 14 
Nov. 1930, N. J. 1931 blz. 222, W. 
12221.) 

De Bank behoefde slechts te stellen 
en waar te maken, dat de verbintenissen 
van haar schuldenaar (voor wien zij be
taalde, zulks i .v .m . een beslag door den 
Polder gelegd op diens goederen, ten 
haren behoeve hypothecair verbonden) 
jegens den Polder, op voldoening waar
van partijen bii de betaling het oog had
den, in werkelijkheid niet bestonden. 
Onverschillig is of misschien die schul
denaar uit andere oorzaak - garantie
beding - gelijke bedragen aan den P ol
der verschuldigd was, en ook of de Bank 
al dan niet in dwaling verkeerde t.a.v. 
den persoon van den debiteur. Het geval 
van art. 1307 doet zich niet voor. (Verg. 
H. R . 27 Maart 1942, hierna opgeno
men). 

Volgens de Bevoegdhedenwet is na 
gedeeltelijken overgang van het goed 
voor het gedeelte van den aanslag, het
welk de overgegane goederen betreft, 
nog slechts verhaal mogelijk op de goe
deren van den nieuwen eigenaar. (Verg. 
H .R. 11 April 1924, N. J. 1924 blz. 626. 
W. 1128~). 

Bii belastingen, waarbij een kohier 
den titel vormt, krachtens welken wordt 
ingevorderd. vormt naar geldend belas
tingrecht in het algemeen de ambtelijke 
werkzaamheid. welke betrekking heeft 
oo het regelen van den aanslag en het 
ten kohiere brengen daarvan, niet een 
voorwaarde voor het ontstaan van de be
lastingschuld , doch bepaalt zii zich veeL 
eer tot het berekenen en te boek stellen 
van de belasting, welke krachtens de wet 
is verschuldigd geworden. (Verg. H . R. 
1;; Februari en 7 Juni 1022, B. 2004 en 
2066 en Sinninghe Damsté, Inleiding 
Ned. Belastingrecht (1940) blz. 100 
vlg.). Zulks is ook het geval bii het Reg!. 
Behe.er Rivieroolders in Gelderland. 

Ook de splitsing van den aanslag 
krachtens art. 2<1 lid .~ Bevoegdhedenwet 
is niet anders dan een administratieve 
maatregel, waarbij het bedrag van den 
vervallen aanslag in 2 aanslagen moet 
worden verdeeld over den ouden en den 
nieuwen eigenaar. omdat door den over
gang ieder hunner voor een deel schul
denaa1· van de belasting is geworden. 
Gevolgen v an onjuiste splitsing en van 
het achterwege bliiven van splitsing. 
(Afwiikend concl. Proc.-Gen.). 

Afkoop ingevolge art. 6:10 van vermeld 
Reg!. kan ook nog worden gevorderd. in
dien de ontgraving reeds volledig haar 
beslag heeft gekregen. 
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Een middel, gericht tegen een twee
den grond der beslissing, behoeft in cas
satie niet te worden onderzocht, indien 
de eerste grond juist is bevonden. 

Het Polderdistrict de Circul van de Ooij, 
gevestigd te Nijmegen, eischer tot cassatie 
van een op 2 Februari 1943 door het Ge
rechtshof te Arnhem tusschen partijen gewe
zen arrest, inc. verweerder , adv. Mr. A.E. J. 
Nysingh, 

tegen: 
de N. V. Geldersche Credietvereeniging, ge
vestigd te Amsterdam, verweerster in cassa
tie, inc. eischeresse, adv. Mr. A. F . Visser 
van IJzendoorn. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden arrest blijkt: 
dat de Geldersche Credietvereeniging den 

Polder heeft gedaagd voor de Arr.-Recht
bank te Arnhem en van hem heeft gevorderd 
de betaling van f 18,827.29 met rente; 

dat het Hof - voorzooveel thans nog van 
belang - aangaande de feiten het navol
gende heeft vastgesteld: 

Bij besluit van den Polder van 17 Dec. 1936 
is op grond van art. 630 van het Reg!. op het 
Beheer der Rivierpolders in de Prov. Gel
derland bepaald, dat de Polder-, bemalings-, 
krib- en oeverlasten, drukkende op gronden 
van de N . V. Jurgens Waalsteenfabrieken, 
v/h Frans van de Loo Sr. (voortaan te noe
men Jurgens), moeten worden afgekocht, 
daar deze door uitdieping geen voldoenden 
waarborg meer zouden bieden voor de beta
ling der lasten; 

Van de perceelen, waarvoor afkoop is ge
vorderd, zijn een aantal reeds geheel afge
graven en thans slechts onland; een aantal 
andere zijn nog in 't geheel niet afgegraven; 
enkele andere zijn geheel of gedeeltelijk na 
afgraving weer weiland geworden, waarop de 
daarop drukkende lasten voldoende zijn te 
verhalen; 

Volgens de Geldersche Credietvereeniging 
had geen afkoop gevorderd mogen worden 
omdat hier geen gevaar is ontstaan (zooals 
de tekst van art. 630 luidt), dat de gronden 
geen voldoenden waarborg voor betaling der 
polderlasten meer zullen bieden; Jurgens had 
al ruim drie jaar lang geen grond meer afge
ticheld. Het besluit mist dus haar inziens 
verbindende kracht wat evenzeer geldt voor 
den hierop berustenden aanslag ad f 17468.14 
en voor het daarop gevolgde bevelschrift tot 
betaling; 

Voor dezen aanslag geldt volgens de Gel
dersche Credietvereeniging trouwens ook nog 
- en dit geldt evenzeer voor den aanslag 
voor waterschapslasten over 1935/1936 ad 
f 1344.85 -, dat de aanslag is vervallen nu 
een gedeelte der gronden, waarop die aan
slagen betrekking hebben, bij acte van 20 
Maart 1937 aan de N . V. Industrieele Mij. 
Heerengracht te Amsterdam is verkocht en 
de aanslagen dus volgens art. 24 van de Be
voegdhedenwet hadden moeten zijn gesplitst, 
zooals door Jurgens aan den voorzitter van 
het polderbestuur is verzocht; 

Tegen de op grond van die aanslagen uit
gevaardigde en aan haar beteekende dwang
bevelen is J urgens in verzet gekomen, welk 
verzet door de Arr.-Rechtbank te Arnhem 
(N. J. 1938 no. 423; Red.) gegrond is ver
klaard; dit vonnis is echter in beroep vernie
tigd met niet-ontvankelijkverklaring van 
Jurgens in haar verzet, en het hiertegen inge
steld cassatieberoep is op grond van art. 16 
der Bevoegdhedenwet bij arrest van den Hoo
gen Raad van 5 Mei 1940 (N. J . 1940 no. 
878; Red.) niet-ontvankelijk verklaard, daar 
vooraf geen voorloopige betaling had plaats 
gehad. 

Hangende dat cassatiegeding heeft de Gel
dersche Credietvereeniging als creditrice van 
Jurgens en in het bijzonder als belangheb
bende in verband met het door den Polder 
op de ten behoeve van haar hypothecair ver
bonden perceelen gelegd beslag, die aansla
gen zoomede de kosten van beteekening der 
bevelschriften (2 X f 7.15) aan den Polder 
betaald, waarbij aan den Polder werd mee
gedeeld (brief van 2 November 1939), dat 
deze betaling geen afbreuk zou doen aan het 
door Jurgens in d ie procedure gevoerd ver
weer, en dat de Polder verplicht was aan haar 
het betaalde te vergoeden als de vordering 
van den Polder uiteindelijk werd afgewezen; 

Op grond dat Jurgens het bedrag van 
f 18,827.29 niet aan den Polder verschuldigd 
was, wordt thans in dit geding het door haar 
betaalde bedrag door de Geldersche Crediet
vereeniging als onverschuldigd betaald te
ruggevorderd, terwijl zij - voor het geval 
zijzelve geen terugvorderingsrecht zou heb
ben - haar actie baseert op de cessie, door 
Jurgens aan haar gedaan; 

De Polder is van oordeel dat de Gelder
sche Credietvereeniging uit eigen hoofde het 
betaalde bedrag slechts zou kunnen terugvor
deren als zij bewees dat dit bedrag niet uit 
welken hoofde en door wien ook verschuldigd 
was; 

Ook is volgens den Polder de vordering 
niet-ontvankelijk omdat de condictio indebiti 
niet bestaanbaar is naast het in art. 12 der 
Bevoegdhedenwet geregelde verzet, welk ver
zet is gedaan doch bij gewijsde afgewezen; 

Voorts voert de P older aan, dat de gron
den, waarop de onverschuldigdheid der be
taalde bedragen gebaseerd wordt, onjuist 
zijn, en wel: 

de eerste (aan de voorwaarden van art. 630 
zou niet zijn voldaan) omdat alleen de Pol
der heeft te beoordeelen of het gevaar, in dat 
artikel van het polderreglement bedoeld, aan
wezig is, en de Polder bevoegd is na het ont
staan van het gevaar steeds den afkoop te 
vorderen zoodra dit noodig voorkomt; 

en de tweede (nagelaten splitsing van de 
aanslagen) , vooreerst omdat als deze stelling 
juist was, die lasten geheel of ten deele door 
den nieuwen eigenaar verschuldigd zouden 
zijn en de Geldersche Credietvereeniging 
welbewust de schuld van dezen zou hebben 
betaald, en dan, omdat Jurgens evenals de 
andere geërfden van den Polder zich bij acte 
van 29 September 1932 garant heeft gesteld 
voor de betaling der waterschapslasten, druk-
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kende op de toen aan ieder in eigendom toe
behoorende perceelen, terwijl de Geldersche 
C redietvereeniging in geen geval meer zou 
kunnen terugvorderen dan het bedrag, waar
voor de verkochte perceelen waren aangesla
gen; 

Bovendien - zoo betoogt de Polder verder 
- is de stelling zelve niet juist, daar de 3e 
alinea van art. 24 der Bevoegdhedenwet 
geenszins tot gevolg heeft dat de aangesla
gene niet meer in al zijn onroerende goederen 
binnen den polder voor de hem opgelegde 
aanslagen en waterschapslasten aansprakelijk 
zou zijn, doch slechts wil voorkomen dat de 
nieuwe eigenaar van een gedeelte dier goe
deren mede aansprakelijk zou zijn voor las
ten van het deel, dat aan den ouden eigenaar 
bleef; 

0. dat de Rechtbank bij vonnis van 23 
0ctober 1941 aan de Geldersche Credietver
eeniging de vordering in haar geheel heeft 
toegewezen, waarna de Polder in hooger be
roep is gekomen; 

0. dat de tweede grief door den Polder in 
beroep aangevoerd deze was, dat de Recht
bank ten onrechte heeft verworpen zijn stel
ling, dat een condictio indebiti onvereenig
baar is met het in de artt. 12 e.v. Bevoegd
hedenwet gegeven verzetrecht tegen een 
dwangbevel; 

dat het Hof dienaangaande heeft overwo
gen, dat dit niet-ontvankelijkheidsmiddel 
evenmin opgaat, omdat een beperking van 
het algemeen toegekende recht van terug
vordering van wat onverschuldigd betaald is, 
slechts zou kunnen berusten op een uitdruk
keliike wetsbepaling, welke voor dit geval 
niet bestaat, en hierin geen wijziging wordt 
gebracht door het feit, dat aldus onafhanke
lijk van het gedurende korten tijd gegeven 
middel van verzet, de aanslae; later nog ge
ruimen tijd ongedaan zou kunnen worden ge
maakt door het betaalde terug te vorderen, 
ook niet indien van het middel van verzet 
gebruik is gemaakt; dat bovendien dit niet
ontvankelijkheidsmiddel niet opgaat tegen
over de Geldersche Credietvereeniging die 
uit eigen hoofde betalende geen verzet tegen 
den aanslag had kunnen doen, en de Gelder
sche Credietvereeniging alleen subsidiair, 
voor het geval mocht worden beslist dat niet 
zij doch Jurgens een recht van terugvordering 
heeft, een beroep doet op de door Jurgens 
verleende cessie; 

0 . dat de derde grief luidde, dat aan de 
Geldersche Credietvereeniging geen terug
vorderingsrecht toekomt zoolang zij niet be
wijst, dat het betaalde niet aan den Polder 
verschuldigd was, uit welken hoofde en door 
wien ook; 

dat het Hof daaromtrent heeft overwogen, 
dat ook deze grief moet worden verworpen, 
waar de Geldersche Credietvereeniging blij
kens den brief van 2 November 1939 heeft 
betaald wat Jurgens volgens de beide aan
slagen verschuldigd zou zijn, dus het als af
koop en belasting verschuldigde, dat door 
den Polder met bijzonder voorrangsrecht kan 
worden geïnd; dat dus de Geldersche Cre
dietvereeniging niet behoeft waar te maken 

dat de Polder niet uit welken hoofde en van 
wien ook die bedragen kan vorderen, doch 
kan volstaan met aan te toonen dat die be
dragen niet als afkoop en belasting door Jur
gens verschuldigd waren; 

0. dat het Hof naar aanleiding van de 
vierde grief van den Polder de verschillende 
verweermiddelen door den P older tegen de 
door de Geldersche Credietvereeniging ge
stelde onverschuldigdheid der betaalde be
dragen, welke verweermiddelen in beroep zijn 
gehandhaafd, heeft nagegaan en dienaan
gaande - voorzoover thans nog van belang 
- heeft overwogen: 

,,dat die verweermiddelen zijn gericht te
gen de p-ronden, door de Geldersche Crediet
vereeniging voor die onverschuldigdheid ge
steld, te weten 1e. dat het besluit tot het vor
deren van een afkoopsm:, ten onrechte door 
den polderraad is genomen omdat het in art. 
630 van het polderreglement genoemd geval 
niet aanwezig was, 2e. dat volgens het in art. 
24 der Bevoegdhedenwet bepaalde de aan
slagen zijn vervallen, nu na verkoop van een 
deel der goederen geen splitsing van aanslag 
heeft plaats gehad; 

ad 1. dat art. 630 van het toepasselijk pol
derreglement luidt: ,,I ndien er naar het oor
deel van den polderraad gevaar ontstaat dat 
gronden tengevolge van aanleg van werken, 
vergraving of uitdieping geen voldoende 
waarborg meer zullen bieden voor de beta
ling der polderlasten, kan dit college vorde
ren, dat die Jasten worden afgekocht tegen 
het twintigvoud van het gemiddelde bedrag, 
hetwelk voor die gronden in den omslag is 
betaald in de laatste tien jaren vóór het jaar, 
waarin de afkoop geschiedt; 

dat dus onbeperkt ter beoordeeling van den 
polderraad staat of dit geval zich voordoet 
en die raad daarbij niet aan een termijn ge
bonden is, zoodat ook na de geheele of ge
deeltelijke ontgraving van de gronden, waar
op de aanslag rust, afkoop kan worden ge
vorderd; 

dat het Hof spreekt van geheele of gedeel
telijke ontgraving omdat in het a rtikel niet 
is te lezen dat voor toepassing ontgraving 
van alle perceelen, waarop de omslag rust, 
vereischt wordt; 

ad 2. dat in het derde lid van art. 24 der 
Bevoegdhedenwet is voorgeschreven, dat bij 
overgang van een gedeelte van het onroerend 
goed, in een aanslag begrepen - en dit geval 
doet zich hier voor - die aanslag door den 
voorzitter van het bestuur der instelhng (hier 
het polderbestuur) wordt gesplitst en het 
uitgevaardigde dwangbevel door nieuwe 
dwangmiddelen zal worden vervangen be
halve in een geval, dat zich hier niet voor
doet; 

dat de verkoop van een deel der in den 
polder gelegen en aan Jurgens toebehoorende 
gronden is geschied nadat het dwangbev.el 
was uitgevaardigd, waaruit volgt dat de aan
slagen, waarin de verkochte gronden waren 
begrepen, moesten zijn gesplitst en de dwang
bevelen door nieuwe vervangen, hetgeen niet 
is geschied; 

dat uit het bovenstaande volgt, dat de uit-
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gevaardigde aanslagen en dwangbevelen 
krachteloos zijn geworden en de polder daar
aan geen rechten kan ontleenen, zoodat de 
Geldersche Credietvereeniging door het bij 
die dwangbevelen gevorderde te betalen on
verschuldigd heeft betaald; 

dat immers onjuist is wat de polder te dien 
aanzien nog heeft betoogd, daar de aanslagen 
alle aan Jurgens in den polder gelegen on
roerende goederen als één geheel betreffen 
en die aanslagen in hun geheel zijn vervallen 
en vervallen blijven zoolang de splitsing niet 
door den voorzitter is geschied, zoodat niet 
kan worden volgehouden dat de Geldersche 
Credietvereeniging voor den nieuwen eige
naar diens aanslag heeft betaald, hoedanige 
aanslag niet bestaat, en niet ter zake doet of 
Jurgens krachtens zijn garantieplicht de be
dragen schuldig zou ziJn, daar de Geldersche 
Credietvereeniging slechts omslagschuld 
heeft willen betalen;" 

0. dat de vijfde grief van den Polder luid
de, dat ten onrechte àe Rechtbank zijn ver
weer niet behandelde, dat de Geldersche Cre
dietvereeniging nimmer meer kan terugvor
deren dan het bedrag, waarvoor de verkochte 
perceelen waren aangeslagen, daar Jurgens in 
elk geval debitrice gebleven is van de aansla
gen voor de gronden, waarvan zij eigenares 
bleef; 

dat het Hof heeft geoordeeld, dat ook deze 
grief niet opgaat, omdat - gelijk reeds ge
zegd - bevelschriften, uitgevaardigd op 
grond van een aanslag, die ten onrechte niet 
is gesplitst, krachteloos zijn en er geen aan
slag voor i:le verkochte (kennelijk bedoelt het 
Hof de niet-verkochte) perceelen bestaat; 

0. dat het Hof op alle deze gronden het 
vonnis van de Rechtbank heeft bekrachtigd; 

0 . dat de P older in cassatie de navolgende 
middelen van cassatie voordraagt: 

I. S. of v. t. van de artt. 668, 1374, 1375, 
1376, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 
1417 en 1418 B. W.; 1, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 en 25 
Bevoegdhedenwet; 48, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 
84, 430, 436 en 438 Rv. en x, 2, 621 tot en 
met 638 van het Reglement op het Beheer 
der Rivierpolders in de Provincie Gelderland 
(goedgekeurd bij K. B . van 29 Maart 1934 
no. 41, afgekondigd in Provinciaal Blad van 
Gelderland no. 52 van 1934), door omtrent 
de tweede grief van den Polder te beslissen 
als voormeld, ten onrechte, 

a. omdat de Bevoegdhedenwet een bepaal
den rechtsgang heeft voorgeschreven, waar
mede tegen een dwangbevel kan worden op
gekomen en daarvoor slechts korten tijd be
schikbaar heeft gesteld, en deze wettelijke 
regeling medebrengt dat niet op andere wijze, 
met name niet dopr het instellen van een 
condictio indebiti, het debat over de al of 
niet verschuldigdheid van de door den Pol
der gevorderde polderlasten, of na het ver
streken zijn van bedoelden termijn (zooals in 
casu het geval was) voor den Rechter kan 
worden gebracht, 

b . omdat uit de regeling van de verzetpro
cedure in de Bevoegdhedenwet in ieder ge
val voortvloeit dat de voorloopige betaling, 

bedoeld in art. 16 en daar vereischt voor het 
uitoefenen van de bevoegdheid tegen een in 
de verzetprocedure gewezen vonnis of arrest 
hoogere voorziening in te stellen, verschul
digd was en blijft, indien het verzet blijft af
gewezen, zooals in casu het geval was, staan
de aan het sub a en b aangevoerde geenszms 
in den weg, dat het verzet om formeele rede
nen is afgewezen, 

c. omdat verweerster, al betaalde zij uit 
eigen hoofde en had zij geen verzet tegen den 
aanslag kunnen doen, ook voor zoover zij te
rugvorderde los van een haar door Jurgens 
verleende cessie, geen andere of meerdere 
rechten en rechtsmiddelen tegen eischer kan 
geldend maken dan J urgens zouden toeko
men, indien deze zelf had betaald, nu ver
weerster geenszins een vermeende eigen 
schuld doch de schuld van een ander (Jur
gens) heeft betaald, en zulks niet anders 
wordt indien zij bij die betaling een belang 
had; 

II. S. of v. t . van de artt. 24 Bevoegd- -
he~nwet, 48 Rv., 1395, 1396, 13q7, n77, 
1178, 1426, 1449, 1451 en 1453 B. W. in ver
band met de overige wetsbepalingen en arti
kelen in het Ie middel aangehaald, door op 
het tweede punt van de vierde grief te be
slissen als voormeld, 

hebbende het Hof daarbij voorbijgezien, 
dat het 3e lid van art. 24 Bevoegdhedenwet 
geenszins tot gevolg heeft, dat de aangesla
gene niet meer in a l zijn onroerende goederen 
binnen den Polder voor de hem reeds vóór de 
eigendomsoverdracht van een gedeelte der 
betrokken gronden opgelegde aanslagen van 
waterschapslasten aansprakelijk zou zijn,. 
doch slechts strekt o::-n te voorkomen, dat de 
nieuwe eigenaar van een gedeelte dier goe
deren mede aansprakelijk zou zijn voor die 
lasten betrekking hebbende op het deel, dat 
aan den ouden eigenaar verbleef; 

111. S. of v. t. van de artt. 1395, 1396, 
1397 en 1418 B. W ., 48 Rv., 23 en 24 Be
voegdhedenwet, 62 x tot en met 636 R egle
ment op het Beheer der Rivierpolders in de 
Provincie Gelderland (goedgekeurd bij K. B . 
van 29 Maart 1934 no. 41, afgekondigd in 
Prov. Blad van Gelderland no. 52 van 1934); 
in verband met de overige wetsartikelen en 
bepalingen, aangehaald in de vorige middelen 
van cassatie, door omtrent de derde grief, 
punt 2 van de vierde grief, en de vijfde grief 
te oordeelen als voormeld, ten onrechte, 

1°. omdat de door G.C.V. betaalde polder
lasten en afkoop daarvan slechts dan onver
schuldigd zijn betaald en slechts dan kunnen 
worden teruggevorderd, indien en voorzoover 
Jurgens, wier schuld uit dien hoofde door 
G.C.V. werd betaald, die bedragen deswege 
niet aan den Polder verschuldigd was, zoodat, 
daargelaten op wie van partijen te dien aan
zien stelplicht en bewijslast rust, nu de Pol
der in dit geding beroep heeft gedaan op een 
door Jurgens aangegane garantieverplichting 
tot betaling van polderlasten betrekking heb
bende op haar toen in eigendom toebehooren
de gronden na overdracht daarvan aan een 
derde, ook al zou juist zijn dat na de over
dracht van een gedeelte van de gronden het 
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voorschrift van art. 24 lid 3 der Bevoegd
hedenwet medebrengt dat Jurgens niet meer 
tot betaling van het aanvankelijk inderdaad 
door haar verschuldigde bedrag publiekrech
telijk tegenover den Polder gehouden was, de 
vordering niet had mogen zijn toegewezen 
zonder onderzoek of de bedoelde garantie
plicht inderdaad bestond toen de betaling 
werd gedaan en betrekking had op de gedeel
telijke overdracht ten processe bedoeld, ook 
al heeft verweerster blijkens daarbij gedane 
schriftelijke mededeeling betaald wat Jurgens 
volgens de oorspronkelijk opgelegde aansla
gen verschuldigd zou zijn, dus het als afkoop 
en belasting verschuldigde, dat door den pol
der met bijzonder voorrangsrecht kan worden 
geïnd, en al heeft verweerster slechts omslag
schuld willen betalen, 

daar immers niet het belang of motief dat 
verweerster had om de betaling te doen, den 
omvang van haar rechten en die van de ver
plichtingen van den Polder bepaalt, doch 
verweerster slechts dan kan terugvorderen, 
wanneer Jurgens, tot kwijting van wie zij 
betaalde, de polderlasten en afkoopsom in
derdaad niet verschuldigd was, gelijk de Pol
der ook slechts tot teruggave verplicht is 
wanneer het betaalde hem niet verschuldigd 
was, hetgeen zich niet voordoet indien Jur
gens die bedragen, zij het privaatrechtelijk, 
immers krachtens een daartoe strekkende ga
rantieverplichting toch aan den Polder ver
schuldigd was, wordende het recht van ver
weerster (die een schuld van Jurgens vol
deed) op terugvordering en de verplichting 
van den Polder tot terugbetaling uitsluitend 
bepaald door de rechtsverhouding zooals die 
tusschen den Polder en Jurgens bestaat; 

2 °. omdat het Hof uit het oog heeft ver
loren dat de Polder zoowel tengevolge van 
den omslag van polderlasten etc. over het 
jaar 1935/1936, welke wettig heeft plaats ge
vonden en ten kohiere is gebracht, voorzoo
ver deze op J urgens gronden betrekking had, 
als tengevolge van zijn besluit tot afkoop van 
dergelijke lasten voor wat een gedeelte van 
Jurgens gronden betreft, althans nadat deze 
op een suppletoir kohier was gebracht, de 
voor beide posten vastgestelde bedragen van 
J urgens als eigenares der gronden te vorderen 
had, 

en dat, al zou uit art. 24 lid 3 Bevoegd
hedenwet moeten worden afgeleid dat na de 
gedeeltelijke overdracht der gronden Jurgens 
de beide vastgestelde bedragen niet meer 
verschuldigd was, doch dat de aanslagen ge
splitst hadden moeten worden, zulks niet 
medebrengt dat de met betrekking tot de be
doelde gronden vastgestelde bedragen niet 
meer aan den Polder verschuldigd zijn, doch 
hoogstens dat deze bedragen voortaan door 
meerdere debiteuren (de eigenaren der gron
den) in plaats van door Jurgens alleen ver
schuldigd waren, en Jurgens dan ook als eige
nares van het niet overgedragen gedeelte dier 
gronden in ieder geval tot betaling van het 
daarop betrekking hebbende en daarover te 
berekenen gedeelte van de aanvankelijk door 
haar alleen verschuldigde bedragen, gehou
den bleef, en dit gedeelte der schuld, al zou 

het - hetgeen echter geenszins het geval is 
- zoolang splitsing van aanslagen niet heeft 
plaats gehad nog niet vastgesteld en nog niet 
opeischbaar zijn en niet ingevorderd kunnen 
worden, niettemin door Jurgens aan den P ol
der verschuldigd was, zoodat de P older, be
taling ontvangende, in ieder geval voor dat 
fedeelte niet gezegd kan worden iets te heb
ben ontvangen, wat haar niet verschuldigd 
was en mitsdien tot teruggave daarvan niet 
gehouden is, waaraan niet afdoet 

a. dat bevelschriften, uitgevaardigd op 
grond van een aanslag die ten onrechte n iet 
is gesplitst, krachteloos zijn, omdat ook a l 
zijn de uitgevaardigde executoriale titels 
krachteloos, het bestaan van de schuld daa r
door niet wegvalt, en 

b. dat er geen aanslag voor de verkochte 
pcrceelen zou bestaan, omdat zulks mogelijk 
van belang kan zijn voor de vraag of de om
slag en afkoop voor zoover op de overgedra
gen ·gronden betrekking hebbende reeds als 
door den verkrijger dier gronden van den Pol
der verschuldigd is te beschouwen doch de 
vraag of Jurgens de omslag en afkoop, voor 
zoover op de bij haar verbleven gronden be
trekking hebbende verschuldigd was, niet 
raakt, en hierbij bovendien u it het oog is ver
loren dat niet de aanslag de polderlasten resp. 
afkoop daarvan aan den Polder doet ver
schuldigd zijn, doch de omslag daarvan resp. 
het wettig ge omen besluit tot afkoop· 

3 °. omdat nu de beide door verwee~ter ter 
kwijting van Jurgens betaalde bedragen in 
ieder geval door Ju gens en den nieuwen 
eigenaar van het overgedragen gedeelte der 
gronden gezamenlijk verschuldigd waren, het 
ontbreken van splitsing daarvan over deze 
beide debiteuren reeds daarom voor dit ge
ding zonder belang is, omdat de ve:weerster 
die stelde het totaal dier beide posten als ver
schuldigd door Jurgens te hebben betaald 
niet gesteld heeft - terwijl door het Hof ook 
niet is vastgesteld dat zulks in werkelijkheid 
het geval is geweest - dat zij die betaling 
voor een gedeelte in dwaling ten aanzien van 
d~n. persoon van den debiteur, d.i. bij ver
g,ssmg meenende dat Jurgens voor het geheel 
de schuldenaar was, heeft verricht, zoodat de 
vordering van de verweerster op grond van 
het bepaalde in art. 1397 B. W. re lid niet 
ontvankelijk had moeten zijn verklaard al
thans had moeten zijn afgewezen; 

0. dat de Geldersche Credietvereeniging, 
voor het geval het principaal beroep in cas
satie geheel of ten deele gegrond mocht wor
den bevonden, incidenteel beroep heeft inge
steld en daarbij het volgende middel op
werpt: 

S., althans v. t., van de artt. 48, 134 Rv., 
630 en 631 Reglement op het Beheer der R i
vierpolders in de Provincie Gelderland, 196, 
108 Grondwet, 138 Provinciale Wet, 23, 24, 
25, 25a Bevoegdhedenwet, door omtrent het 
eerste punt van de vierde grief te overwegen 
als boven is weergegeven, dus doende voor
bijziende, dat aard en strekking der regeling 
van art. 630 Polderreglement meebrengt, dat 

r O
• afkoop niet gevorderd mag worden, 

indien hetzij de ontgraving (resp. uitdieping) 
K. 2663 
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reeds volledig haar beslag heeft gekregen, 
hetzij van ontgraving (resp. uitdieping) geen 
sprake is; 

2 °. dat in elk geval afkoop voor wat betreft 
gronden ten aanzien waarvan van ontgraving 
(resp. uitdieping) geen sprake is, noch was, 
niet gevorderd mag worden, tenzij wellicht in 
het bijzondere geval - waarvan de aanwe
zigheid door het Hof niet is vastgesteld, en 
zelfs ook niet is beweerd - dat gevaar dreigt, 
dat die gronden geen voldoenden waarborg 
voor betaling van de daarop rustende polder
lasten zullen bieden, als gevolg van ontgra
ving, resp. uitdieping van andere perceelen; 

0. omtrent het eerste middel van den Pol
der: 

dat krachtens art. 1395 B. W. hetgeen zon
der verschuldigd te zijn betaald is, kan terug
gevorderd worden en dit voorschrift van het 
gemeene recht ook van toepassing is op be
talingen van publiekrechtelijken aard, voor
zooveel niet uit de wet het tegendeel volgt; 

dat dus ten onrechte geheven en betaalde 
waterschapslasten als niet verschuldigd, kun
nen worden teruggevorderd, zoo niet de Be
voegdhedenwet zich hiertegen verzet, het
geen l!'eenszins het geval is; 

dat onderdeel a mitsdien ongegrond is, ter
wijl onderdeel b feitelijken grondslag mist, 
omdat een voorloopige betaling als bedoeld 
in art. 16 dier wet t en deze niet heeft plaats 
gehad, en onderdeel c, dat zich alleen richt 
tegen een tweeden door het Hof gegeven 
grond, niet behoeft te worden onderzocht, nu 
de eerste grond zijner beslissing juist is be
vonden; 

0. omtrent het tweede middel: 
dat art. 23 Bevoegdhedenwet bepaalt, dat 

de omslagen en andere lasten van een water
schap alleen verhaald kunnen worden op de 
eigendommen der schuldplichtige ingelanden, 
welke zijn onroerende zaken en in het water
schap gelegen, terwijl volgens het derde lid 
van art. 24 bij gedeeltelijken overgang van 
het onroerend goed in den aanslag van den 
ouden eigenaar begrepen, die aanslag wordt 
gesplitst; 

dat uit deze voorschriften in onderling ver
band volgt, dat, na den overgang, voor het 
gedeelte van den aanslag, hetwelk de over
gegane goederen betreft, nog slechts verhaal 
mogelijk is op de goederen van den nieuwen 
eigenaar; 

dat zulks ook onmiskenbaar blijkt uit het 
slot van voormeld dei-de lid, waarin op het 
gebod tot splitsing een uitzondering wordt 
gemaakt voor één bepaald geval, met gevolg 
dat in dat geval de wet bij uitzondering voor 
den geheelen aanslag al de aan den ouden 
eigenaar toebehoorende onroerende goederen 
verbonden doet blijven; 

· dat derhalve ook dit middel ongegrond is; 
0. omtrent de onderdeelen 1 en 3 van het 

derde middel: 
dat 's Hofs beslissing omtrent de derde ap

pèlgrief hierop neerkomt, dat de verbintenis
sen, waarvan partijen - bij de betaling van 
f 18,827.29 door de Geldersche Credietver
eeniging in November 1939 aan den Polder 

L. 1943 

- de voldoening op het oog hadden, waren 
de verbintenissen, volgens welke Jurgens 
naar het standpunt van den Polder, krach
tens de desbetreffende bepalingen van het 
publieke recht gehouden zou zijn tot voldoe
ning aan den Polder van de in de aanslagen 
als afkoop en belasting neergelegde bedragen ; 

dat het Hof terecht heeft geoordeeld, dat, 
om te slagen in de .bij deze procedure inge
stelde vordering, de Geldersche Credietver
eeniging slechts behoeft te stellen en waar t e 
maken, dat die verbintenissen van Jurgens 
jegens den Polder, op de voldoening waarvan 
partijen bij de betaling in November 1939 het 
oog hadden, in werkelijkheid niet bestonden; 

dat derhalve onverschillig is, of misschien 
Jurgens uit andere oorzaak gelijke bedragen 
aan den Polder verschuldigd was, terwijl 
evenmin van belang is, of de G eldersche Cre
dietvereeniging al dan niet in dwaling ver
keerde ten aanzien van den persoon van den 
debiteur; 

dat wat betreft dit laatste punt te onpas 
art. 1397 wordt ingeroepen, omdat ten deze 
zich niet voordoet het daarin behandelde ge
val, dat een derde bij vergissing de schuld 
van den schuldenaar als zijn eigen schuld 
voldoet; 

dat mitsdien beide onderdeelen ongegrond 
zijn; 

0. omtrent onderdeel 2 van het derde mid
del: 

dat het Hof, na bij de behandeling van de 
vierde appèlgrief te hebben geoordeeld, dat 
door den verkoop van een deel der in den 
polder gelegen en aan Jurgens toebehoorende 
gronden de tevoren tegen Jurgens uitgevaar
digde aanslagen en dwangbevelen krachteloos 
zijn geworden en bij de behandeling van de 
vijfde appèlgrief, dat tr geen aanslag voor de 
niet verkochte perceelen bestaat, daaraan de 
gevolgtrekking heeft verbonden, dat de Gel
dersche Credietvereeniging door het bij die 
dwangbevelen gevorderde te betalen onver
schuldigd heeft betaald; 

dat bij dit onderdeel terecht tegen deze ge
volgtrekking wordt opgekomen; 

dat bij belastingen, waarbij een kohier van 
aanslagen den titel vormt, krachtens welken 
de belasting van den aangeslagene wordt in
gevorderd, naar geldend belastingrecht in het 
algemeen aan de ambtelijke werkzaamheid, 
welke betrekking heeft op het regelen van 
den aanslag en het ten kohiere brengen daar
van, niet zoodanige beteekenis wordt toege
kend, dat deze een noodzakelijk bestanddeel 
vormt voor het ontstaan van de belasting
schuld, doch veeleer naar dat recht deze 
werkzaamheid zich bepaalt tot het berekenen 
en te boek stellen van de belasting, welke 
krachtens de wet is verschuldigd geworden; 

dat zulks ook het geval is naar de regelen 
van het meergemelde Geldersche Polderregle
ment; 

dat daarin voor de buitenpolders is be
paald, dat, nadat ingevolge art. 606 de pol
derraad de begrooting heeft vastgesteld en 
deze door Gedeputeerde Staten is goedge
keurd, de poldermeesters een exemplaar daar-

7 
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van aan den ontvanger doen toekomen, waai
na deze ingevolge art. 635 overgaat tot het 
opmaken van het kohier; 

dat ingevolge art. 632 de liggers der hec
tarentalen, waarop de grootte der verschil
lende gronden zijn vermeld, den grondslag der 
omslagheffing uitmaken, terwijl naar de artt. 
625 en 626 de omslag der eigenlijke polder
lasten in het algemeen geschiedt hectarehec
taresgelijk; 

dat de taak van den ontvanger nu geen 
andere is dan aan de hand van deze maat
staven te berekenen en te boek te stellen, 
:,etgeen iedere ingeland aan omslag ve~schul
digd is, óoch de belastingschuld reeds _is ont
staan door de vaststelling en goedkeunng der 
begroeting; 

dat hetzelfde geldt in geval de polderraad 
gebruik maakt van de hem in art. 630 gege
ven bevoegdheid en alsdan de schuld geboren 
wordt door het besluit van dien raad, dat de 
lasten moeten worden afgekocht; 

dat ook de splitsing van den aanslag, welke 
- bij overgang van een gedeelte van het on
roerend goed in den aanslag begrepen -
krachtens het derde lid van art. 24 Bevoegd
hedenwet door den voorzitter van het bestuur 
moet plaats vinden, niet anders i~. dan een 
administratieve maatregel, waarb1J het be
drag van den vervallen aanslag !n twee ~an
slagen over den ouden en den nieuwen eige
naar moet worden verdeeld naar evenredig
heid van de oppervlakte der gronden , omdat 
door dien overgang ieder hunner voor een 
deel schuldenaar van de belasting is gewor
den; 

dat ieder hunner dan ook tegen den hem 
opgelegden gesplitsten aanslag vermag c:'P te 
!comen en het oordeel van den rechter m te 
roepen, indien naar zijn meening die split
sing niet op de juiste wijze is geschied; 

dat dit weliswaar in de Bevoegdhedenwet 
niet met zooveel woorden is bepaald, zooals 
het geval is bij de splitsing van een aanslag 
in de grondbelasting, volgens art. 5 van de 
wet van 22 Mei I845 S. 22, doch het volgt 
uit het slot van art. I2 van eerstgenoemde 
wet, waar de punten zijn vermeld, waarop de 
betwisting van een aanslag niet kan worden 
gegrond; 

dat voorts, zoolang een splitsing achter
wege is gebleven, weliswaar het door ieder 
der eigenaren verschuldigde bedrag niet door 
den Polder kan worden ingevorderd, doch dit 
niet wegneemt, dat indien het door een hun
ner verschuldigde niettemin door hem of door 
een derde wordt betaald en door den Polder 
als zoodanig wordt aanvaard, er niet onver
schuldigd is betaald; 

dat een en ander voor de onderhavige zaak 
tot de slotsom voert, dat eenerzijds de Gel
dersche Credietvereeniging niet kan terug
vorderen dat deel van de belastingen, het
welk Jurgens na den overgang van een deel 
van het haar toebehoorende onroerend goed 
schuldig is gebleven over het niet verkochte 
deel; . 

dat anderzijds de Geldersche Credietver
eeniging wel vermag terug te vorderen het
geen zij boven dat bedrag heeft betaald en 

de rechter, bij geschil tusschen partijen daar
over. zal hebben uit te maken, hoeveel dit 
meerdere beloopt, evenals hij dit zou hebben 
moeten doen, indien door een der eigenaren, 
na splitsing van den aanslag in twee aan
slagen, tegen het te zijnen laste gebrachte 
bedrag als onjuist berekend verzet ware ge
daan, alleen met dit verschil, dat thans de 
bewijslast omtrent het bedrag op de Gelder
sche Credietvereeniging rust; 

dat ter zake verwijzing van het geding naar 
het Hof zal moeten volgen; 

0. omtrent net incidenteele beroep: 
dat het eerste lid van art. 6~o van het Re

glement op het beheer der rivierpolders in 
de provincie Gelderland luidt: ,, Indien er 
naar het oordeel van den polderraad gevaar 
ontstaat, da t gronden ten gevolge van aanleg 
van werken, vergraving of uitdieping geen 
voldoenden waarborg meer zullen bieden voor 
de betaling der polderlasten, kan dat college 
vorderen, dat die lasten worde"1 afgekocht 
tegen het twintigvoud van het gemiddeld be
d rag, hetwelk voor die gronden in den omslag 
is betaald in de laatste tien jaren vóór het 
jaar, waarin de afkoop geschiedde"; 

dat het in dat artikel omschreven gevaar 
naar het oordeel van den polderraad aanwe
zig moet zijn, wil deze kunnen overgaan tot 
het vorderen van afkoop van de polderlasten, 
doch aard en strekking der getroffen regeling 
meebrengen, dat daarmee slechts een aan
vangspunt voor het optreden van den polder
raad is gegeven en dat ook, als het gevreesde 
evenement zich reeds geheel of gedeeltelijk 
venvezenlijkt heeft, de polderraad die b e
voegdheid vermag uit te oefenen; 

dat derhalve faalt de in het middel vervat
te stelling, dat afkoop n iet meer gevorderd 
zou mogen worden, indien de ontgraving 
reeds volledig haar beslag gekregen heeft; 

dat al hetgeen verder bij het middel wordt 
aangevoerd afstuit op de omstandigheid, dat 
volgens art. 630 aan den polderraad de be
wuste bevoegdheid toekom t, indien "naar 
zijn oordeel" voor nog niet afgegraven gron
den het voormelde gevaar aanwezig is, zoodat 
het oordeel, hetwelk de rechter ter zake zou 
hebben, niet van belang is; 

dat het middel mitsdien in zijn geheel on
gegrond is; 

0. dat, nu partijen over en weer op een 
aantal punten in het ongelijk zijn gesteld, er 
termen zijn de kosten geheel te compensee
ren · 

Verwerpt het incidenteel beroep; 
Vernietigt op het principaal beroep het 

bestreden arrest van het Gerechtshof te Arn
hem · 

V~rwijst de zaak naar dat Hof ter verdere 
behandeling en beslissing met inachtneming 
van dit arrest; 

Compenseert de kosten op de voorziening 
in cassatie gevallen des dat iedere partij haar 
eigen kosten drage. 

Omtrent het 2e onderdeel van het 3e mid
del merkt de wnd. Proc.-Gen. Wijnveldt in 
zijn conclusie o.m. op: 

In het algemeen zou ik mij met den ge-
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dachtengang van het middel kunnen vereeni
gen, ware het niet, dat ik uit de artt. 630 en 
volgende meen te moeten afleiden, dat door 
overdracht van goed de oorspronkelijke aan
slagen vervallen. 

Nu kan ik toegeven, dat het ontbreken van 
dwangbevelen niet van invloed is op het be
staan der verschuldigdheid, doch het ont
breken van een aanslag gaat een heel eind 
verder, en ik meen wel als algemeenen regel 
te mogen stellen, - behoudens wellicht een 
afwijkende terminologie in de een of andere 
wet of besluit - dat het ontbreken van aan
slagen m edebrengt, dat de belasting nog niet 
verschuldigd is, ook al zal zij dit wiskundig 
zeker worden, zoodra er maar een aanslag 
wordt vastgesteld. 

Ik ben dan ook van meening, dat aan de 
splitsing van art. 24 lid 3 een belangrijker ka
rakter moet worden toegekend, dan dat van 
een zuiver administratieven maatregel. Ik 
zie er een regeling in, waarbij aan deh voor
zitter een bijzondere bevoegdheid wordt ge
geven, n.l. den aanslag vast te stellen, m. a. w. 
de verschuldigdheid der belasting te doen 
ontstaan. Hij is daarbij in zoover gehouden, 
dat hij het bedrag langs normalen weg vast
gesteld niet verhoogen of verlagen mag - hij 
kan dat door den Polderraad vastgestelde be
drag alleen splitsen, hetgeen hij zal moeten 
doen, daarbij volgend de algemeene regels 
voor elk der bijzondere belastingen vastge
steld. 

Wanneer bovendien in een geval als in 
deze procedure besproken wordt, de Voorzit
ter niet tot splitsing overgaat, kan de Rech
ter in diens administratieven taak niet in
grijpen. Gevolg hiervan wordt dan dat de 
Bank nu er geen aanslag is, en zij volgens 
den ouden aanslag voor J urgens betaalde, het 
geheel als onverschuldigd betaald kan terug- , 
vorderen. 

Wat voor de belasting geldt, gaat m.i. ook 
op voor den z.g. afkoop, wat t en slotte een 
afkoop van belasting is . 

Ik ben derhalve van meening, dat geen der 
middelen of onderdeelen ervan tot cassatie 
kunnen leiden. 

(N. J.) 

r4 Maart r944. ARREST van den Hoogen 
Raad. ( (Alg. Regl. voor de polders in 
Zuid-Holland, art. 94; K eur of Pol.ver
ordening voor den Polder Hardinxveld, 
art. 5). 

De artt. 5 en 11 van de Keur of Pol.
verordening van den Polder Hardinx
veld beschouwd in onderling verband en 
in v~rband met art. 94 AÎg. Reg!. voor 
de polders in Zuid-Holland, laten rede
lijkerwijze geen andere uitlegging toe, 
dan dat het onderhoud van de water
gangen in art. 5 genoemd, voor zoover 
bestaande in het verwijderen van vaste 
planten en drijvend vuil en de herstel
ling van de door het niet verwijderen 
van deze onvoldoend geworden afmetin
gen van de watergangen, op den polder 
rust en dus niet tot de verplichtingen 

van een aangrenzend eigenaar als req. 
behoort. 

Art. 94 van genoemd Reglement is het 
eenig wettelijk voorschrift, waaraan het 
polderbestuur zijn bevoegdheid om bij 
keur onderhoudsolicht oo te leggen kan 
ontleenen ; bij een uitlegging, die zou 
meebrengen. dat een op de polder rusten
d e verplichting tot onderhoud op i-eq. 
zou worden gelegd en dus de polder 
daarvan zou worden ontheven, zou art. 
s van de Keur de bij genoemd art. 94 
voor die oplegging gestelde grenzen 
overschrijden en dus, voor zoover het dit 
deed, niet verbindend zijn. 

Op het beroep van P.A. de R. , van beroep 
landbouwer en veehouder, wonende te Har
dinxveld, req. van cassatie tegen een vonnis 
van de Arr.-Rechtbank te Dordrecht van 22 
Oct. 1943, houdende in hooger beroep beves
tiging met verbetering van gronden van een 
vonnis van het Kantongerecht te Gorinchem 
van 4 Mei 1943, waarbij req. ter zake van 
"het als eigenaar van langs de bij art. 5 der 
Keur of Politieverordening voor den Polder 
Hardinxveld van 2 Oct. 1939 bedoelde wa
tergangen gelegen landen niet voor zoover 
zijn eigendom strekt voldoen aan de verplich
tingen, welke krachtens art. 5 dier keur op 
hem rusten", met aanhaling van de artt. 5, 
19, 21, 26, 27 en 28 van voormelde keur of 
Politieverordening, 23 en 91 Sr., is veroor
deeld tot eene geldboete van zes gulden en 
eene vervangende h echtenis van zes dagen. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

v.d. Flier; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den req. voorgesteld bij schrfituur, luidende : 
I. ,,S. althans v. t . van art. I Sr., art. 5 

al. 4 der keur of politieverordening van den 
polder Hardinxveld, de artt. 348, 349, 350, 
351, 352, 398 juncto 415, 422, 423 en 425 Sv., 
door strafbaar te verklaren het niet zorgen, 
dat de in art. 5 sub c, den f van die keur ver
melde watergangen op de in die keur ver
melde breedte, diepte en bodembreedte wa
ren gebracht, terwijl de vermelde vierde 
alinea slechts voor de halve breedte en bo
dembreedte dier watergangen deze verplich
tingen aan den req. oplegde"; 

II. ,,S. althans v. t. van art. 1 Sr., art. 5 
al. 1 der keur of politieverordening van den 

· polder Hardinxveld, de artt. 348, 349, 350, 
351, 352, 398 juncto 415, 422, 423 en 425 Sv., 
door den req. niet te ontslaan van rechtsver
volging en onder de daar voorgeschreven 
onderhoudsverplichting mede te verstaan het 
in den bij de keur voorgeschreven toestand 
brengen"; 

III. .,S. althans v. t. van art. 1 Sr., art. 5 
en II der keur of politieverordening van den 
Polder Hardinxveld, art. 94 Alg. Reg!. voor 
de Polders in de Provincie Zuid-Holland, de 
artikelen 348, 349, 350, 351, 352, 398 juncto 
415, 422, 423 en 425 Sv. door aannemen<;1e, 
immers niet afwijzende, dat het m et 
aan de vermelde afmetingen voldoen van de 
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watergangen veroorzaakt is door nalatigheid 
des polders in de nakoming der bij art. II 
der keur opgelegde verplichting tot schoon
houden dezer watergangen, niettemin den 
reg. gehouden te achten tot amotie ook van 
hetgeen het polderbestuur naliet te verwij
deren en hem niet ter zake van rechtsvervol
ging te ontslaan"; 

IV. ,,S. althans v. t. van art. I Sr., art. 5 
der keur of politieverordening van den Pol
der Hardinxveld, art. 94 Alg. Reg!. voor de 
polders in de Provincie Zuid-Holland, de 
artt. 348, 349, 350, 35x, 352, 398 juncto 4x5, 
422, 423 en 425 Sv., door niet den reg. van 
rechtsvervolging te ontslaan en de verplich
ting tot onderhoud bedoeld bij art. 5 der 
keur als rechtsgeldig bestaande aan te nemen, 
zonder met redenen omkleed af te wijzen het 
verweer, dat nooit door de ingelanden dit 
onderhoud is verricht, zoodat dezelven niet 
bij keurvoorschrift daarmede mogen worden 
belast"· 

0. d;t bij het bevestigde vonnis bewezen 

is verklaard, met gualificatie en strafopleg
ging als voormeld, dat reg. in of omstreeks 
de eerste helft van de maand December x942 
te Hardinxveld als eigenaar van eenige per
ceelen grond gelegen in den polder Hardinx
veld niet heeft gezorgd, dat de watergangen, 
genoemd in art. 5 sub c, d en f van de Keur 
of Politieverordening voor den polder Har
dinxveld, welke watergangen door of langs 
genoemde perceelen liepen, op de in genoem
de Keur vermelde breedte, diepte en bodem
breedte waren gebracht, aangezien zulks op 
of omstreeks xs Dec. x942 nog niet was ge
schied; 

0. wat het derde middel betreft, 
dat de in de bewezenverklaring genoemde 

keur, voor zooveel hier van belang, zakelijk 
inhoudt in art. 5, xe lid: 

De hierna genoemde watergangen, ban- en 
bermslooten, moeten op zoodanige wijze on
derhouden worden, dat deze op polderpeil
waterstand aan de navolgende eischen vol
doen. 

breedte, diept<!, bodembreedte, 
M. M. M. 

c. de watergang ten noorden van den 
Tiendweg vanaf den rivierdijk tot de Nieuwe 
Steeg 3.50 0.70 x.50 

d. de watergang ten noorden van den 
Tiendweg vanaf de Nieuwe Steeg tot de laat-
ste doorvaart in den Tiendweg 4.00 0.80 2.00 

f. de watergang ten zuiden van den 
Tiendweg vanaf den rivierdijk tot de Nieuwe 
Steeg 

in art. 5, 4e lid: 
De in dit artikel omschreven verplichtin

gen rusten op de eigenaren der langs de daar_ 
bij bedoelde waterleidingen gelegen landen, 
zulks- voorzoover ieders eigendom strekt, en 
voor zooveel betreft de in het eerste lid van 
dit artikel omschreven verplichting, bij aan 
weersz~jden door landen begrensde water
leidingen steeds voor de halve breedte daar
van, 

en in art. II: 
Het schoonhouden der watergangen, ge

noemd in art. s geschiedt door de zorg van 
het (polder)bestuur en is ten laste van den 
polder. 

Het schoonhouden der in het vorige lid ge
noemde watergangen zal op zoodanige wijze 
moeten geschieden, dat er hoegenaamd geen 
vaste planten of drijvend vuil in het water 
aanwezig blijven; 

dat art. 94 van het Alg. Reg!. voor de Pol
ders in de provincie Zuid-H:>lland, voor zoo
veel hier van belang, inhoudt: 

Het bestuur van een polder is bevoegd bij 
keur te bepalen, dat een watergang of een 
sloot moet worden onderhouden door de eige
naren van de daaraan grenzende landen, in 
beide gevallen voor zoover ieders eigendom 
strekt en op de wijze bij de keur te omschrij
ven, behoudens dat daardoor niemand en 
dus ook niet de polder mag worden ontheven 
van eene verplichting tot onderhoud, en dat 

2.00 0.50 0.75 

daardoor de polder niet mag worden ontlast 
van een onderhoud, hetwelk hij onverplicht 
heeft aanvaard; 

dat vanwege reg. voor het Kantongerecht 
en de Rechtbank is aangevoerd, dat het 
krachtens art. x I van de keur ten laste van 
den polder komende schoonhouden van de 
watergangen hiervoren nader genoemd, op 
onvoldoende wijze geschiedt, dat vaste plan
ten blijven zitten, waardoor de bodem en de 
kanten aangroeien en dat aldus in strijd met 
art. 94 van het voormelde Alg. Reg!. een 
plicht feitelijk op de ingelanden wordt afge
wenteld, dat tengevolge daarvan de betrok
kenen van den misschien anders bestaanden 
plicht tot onderhoud worden ontheven; 

dat de Kantonrechter hieromtrent heeft 
overwogen, dat aan den onderhoudsplicht 
van verdachte niet afdoet de bewering van 
verdachte, door de verklaringen der gehoor
de getuigen à décharge gestaafd, dat het pol
derbestuur op hetwelk krachtens art. II van 
de Polderkeur de verplichting tot het schoon
houden der watergangen rust, in de uitvoe
ring daarvan te kort schiet, dat mocht dit 
inderdaad het geval zijn, er middelen aan
wezig zijn om daarin verbetering aan te 
brengen, onder andere door het indienen van 
klachten bij het met het toezicht op de Wa
terschappen belaste college van Gedeputeer
de Staten der betrokken provincie, doch 
daaruit nooit voor een onderhoudsplichtige 
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eenig recht kan ontstaan om zich aan eene 
op hem rustende verplichting te onttrekken; 

dat hiertegen voor de Rechtbank namens 
den verdachte nog is aangevoerd, dat onder
houd der watergangen alleen mogelijk is, 
wanneer deze eerst worden ~choongehouden 
en dat dus hier art. 5 van de keur implicite 
den extra last van het schoonhouden der 
watergangen ten laste van de ingelanden zou 
brengen en aldus in strijd zou komen met art. 
94 van het Alg. Polderregl. voor Zuid-Hol
land, welk reglement praevaleert boven de 
keuren; 

dat de Rechtbank ten deze de gronden 
van het bevestigde vonnis geheel heeft over
genomen; 

dat echter, indien het polderbestuur zijn 
in art. 11 van de keur omschreven verplich
ting tot schoonhouden der watergangen niet 
zou zijn nagekomen en deze nalatigheid oor
zaak zou zijn geworden, dat de hier bedoelde 
watergangen niet de in art. s van de keur 
voorgeschreven breedte, diepte en bodem
breedte hebben en een brengen van de water
gangen op die afmetingen niet mogelijk zou 
zijn zonder een schoonhouden ervan als ver
eischt door het 2e lid van genoemd art. II, 

een uitlegging van voormeld art. 5 in dien 
zin, dat req. ook dan gehouden zou zijn die 
watergangen op die afmetingen te brengen, 
zou medebrengen, dat hierdoor dat artikel 
een op den polder rustende verplichting tot 
onderhoud - immers ook het verwijderen 
van vaste planten en drijvend vuil behoort 
tot het onderhoud van een water - op req. 
zou worden gelegd en dus de polder daarvan 
zou worden ontheven; 

dat een zoodanige uitlegging onaanneme
lijk moet worden geach1) en de artt. s en 11 

van de keur beschouwd in onderling verband 
en in verband met art. 94 van het meerge
noemde provinciale reglement redelijkerwijze 
geen andere uitlegging toelaten, dan dat het 
onderhoud van de watergangen in art. s ge
noemd, voor zoover bestaande in het verwij
deren van vaste planten en drijvend vuil en 
de herstelling van de door het niet verwijde
ren van deze onvoldoende geworden afme
tingen van de watergangen, op den polder 
rust en dus niet tot de verplichtingen van 
een aangrenzend eigenaar als req. behoort; 
dat bovendien art. 94 van het meergenoemd 
reglement het eenig wettelijk voorschrift is, 
waaraan het polderbestuur zijn bevoegdheid 
om bij keur onderhoudsplicht op de leggen 
kan ontleer.en en bij een uitlegging als hier
voren als onaannemelijk is verworpen art. 5 
van de keur de bij art. 94 voor die oplegging 
gestelde grenzen zou overschrijden en dus 
voor zoover het dit deed, niet verbindend 
zou zijn; 

dat de Rechtbank derhalve de juistheid 
van de aan het in het middel bedoelde ver
weer ten grondslag gestelde feiten niet buiten 
onderzoek had mogen laten, zoodat het mid
del gegrond is; 

0. dat waar reeds hieruit volgt, dat het 
bestreden vonnis niet in stand kan blijven, 
een onderzoek der overige middelen achter
wege kan blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis, en 
Rechtdoende ingevolge art. 106 der Wet 

R. 0.: 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

's-Gravenhage ter berechting en afdoening, 
met inachtneming van dit arrest, op het be
staande hooger beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Holsteijn, die opmerkte: 

"De middelen houden verband met een 
viertal namens verdachte zoowel in eersten 
aanleg als in hooger beroep gevoerde weren, 
die door den Kantonrechter en de Recht
bank zijn verworpen, met dien verstande dat 
de Rechtbank het eerste verweer anders 
heeft opgevat dan de Kantonrechter en dan 
ook op andere gronden heeft verworpen. 

Het eerste middel stuit naar mijne mee
ning af op de - m. i. niet met de bewoor
dingen der t.1.1. in strijd zijnde - uitlegging, 
die de Rechtbank van de t.1.1. heeft gegeven 
in het door haar ter weerlegging van het 
desbetreffende namens verdachte gevoerde 
verweer aangevoerde, ,,dat uit de tekst der
dagvaarding met voldoende duidelijkheid 
blijkt, dat t. a. v . langs de, in de dagvaarding 
genoemde perceelen, loopende watergangen, 
appellant (verdachte) slechts is ten laste ge
legd, dat hij die watergangen tot de halve 
breedte niet op de in de dagvaarding ge
noemde Keur vermelde breedte, diepte en 
bodembreedte heeft gebracht, nu in de dag
vaarding naar het artikel wordt verwezen, 
waarin appellant's verplichting dienaangaan-· 
de wordt omschreven en waarin met zooveel 
woorden de beperking van die verplichting 
voor de ingelanden, met betrekking tot 
laatstgemelde soort watergangen, wordt ver
meld". 

Het tweede middel acht ik niet gegrond, 
omdat in art. 5 der onderhavige Keur, voor-• 
schrijvende dat watergangen op zoodanige 
wijze moeten onderhouden worden, dat zij 
op polderpeilwaterstand aan bepaalde 
eischen van breedte, diepte en bodembreedte 
voldoen, klaarbliikelijk onder "onderhouden" 
moet worden verstaan het brengen en hou
den der watergangen in den voorgeschreven 
toestand van breedte, diepte en bodem
breedte, terwijl eventueel daartoe noodig 
verbreeden door afgraven, en verdiepen door 
uitgraven en/of uitbaggeren moet worden 
beschouwd als onderhoudswerk en zeker
niet, zooals req. meent, is aan te merken als 
het maken van nieuwe werken. 

T. a . v. het derde middel rr.erk ik het vol
gende op. Volgens art. 94 van het Alg. Reg!. 
voor de polders in de Provincie Zuid-Hol
land is het bestuur van den polder "bevoegd 
bij keur te ·bepalen, dat eene waterkeering 
moet worden onderhouden door de eigenaren 
daarvan en dat een watergang of eene sloot 
moet worden onderhouden door de eigenaren 
van de daaraan grenzende landen, in beide 
gevallen voor zoover ieders eigendom strekt 
en op de wijze bij de keur te omschrijven, be
houdens dat daardoor niemand, en dus ook 
niet de polder, mag worden ontheven van 
eene verplichting tot onderhoud, en dat daar-
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door de polder niet mag worden ontlast van 
een onderhoud, hetwelk hij onverplicht heeft 
aanvaard". Het door Kantonrechter en 
Rechtbank ter verwerping van het desbe
treffende namens verdachte gevoerde ver
weer aangevoerde, dat uit het tekortschieten 
van het polderbestuur in de uitvoering zijner 
verplichting tot het ingevolge art. II der 
Keur schoonhouden der watergangen geen 
recht voor een krachtens art. 5 der Keur on
derhoudsplichtige kan ontstaan om zich aan 
zijn onderhoudsverplichting te onttrekken, 
acht ik niet juist. lndien de - tot verweer 
aangevoerde doch door Kantonrechter en 
Rechtbank in het midden gelaten - omstan
digheden, dat het polderbestuur zijn in ge
noemd art. II voorgeschreven verplichting 
tot het - ten laste van den polder - schoon
houden der watergangen niet is nagekomen 
en dat door deze nalatigheid van het polder
bestuur en dus van den polder het niet aan 
de vereischte afmetingen voldoen van de 
watergangen veroorzaakt is, zouden vast
staan, zoude de in genoemd art. 5 aan req. 
opgelegde onderhoudsverplichting mede
brengen dat in wezen de polder wordt ont
heven van zijn vorenbedoelde verplichting 
tot schoonhouden, hetgeen in strijd is met 
voormeld art. 94 van het Alg. Regl. voor de 
polders in de Provincie Zuid-Holland, zoodat 
reg. ziin onderhoudsverplichting niet be
hoefde na te komen en dus als niet-strafbaar 
zoude moeten worden aangemerkt. Naar 
mijne meening is dan ook de verwerping van 
het onderhavige, in de feitelijke instanties 
gevoerde verweer niet naar behooren met 
redenen omkleed en zal hierom het bestreden 
vonnis der Rechtbank niet in stand kunnen 
blijven. In zooverre is m. i. het derde middel 
deugdelijk. 

Het vierde middel faalt mijns inziens, om
dat de weerlegging door Kantonrechter en 
Rechtbank van het desbetreffende namens 
verdachte gevoerde verweer inhoudt de fei
telijke vaststelling door Kantonrechter en 
Rechtbank, dat geenszins is komen vast te 
staan dat de polder onverplicht het onder
houd, te weten een onderhoud als in art. 5 
der Keur bedoeld, op zich heeft genomen. 

Het derde middel als voormeld deugdelijk 
oordeelende, concludeer ik tot vernietiging 
van het bestreden vonnis der Rechtbank en 
tot verwijzing der zaak naar het Gerechts
hof te 's-Gravenhage ter berechting en af-
doening op het bestaande hooger beroep."] 

(N. J .) 

z5 Maart z944. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het D epartement van 
Binnenlandsche Zaken- (Woningwet 
art . . ~6). 

Wel zal appellante door het vastge
steld uitbreidingsplan worden benadeeld 
voorzoover daarbij demping van een 
openbaar vaarwater is geprojecteerd, en 
moet de daardoor veroorzaakte schade 
van dien aard worden geacht, dat aan 
het plan alsnog goedkeuring zou moeten 
worden onthouden, doch nu het gemeen.. 

tebestuur de verzekering heeft gegeven, 
dat ter plaatse een vaargelegenheid ten 
behoeve van appellante zal worden ge
handhaafd, welke verklaring uiteraard 
alsnog tot een wijziging in het plan zal 
moeten leiden, is er aanleiding de aan 
het olan verleende goedkeuring te hand
haven en het ingesteld beroep onge
grond te verklaren. 

De Secretaris-Generaal van het D eparte
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door de 
Naamlooze Vennootschap Houthandel voor
heen P. M . en J. Jongeneel te Utrecht tegen 
het besluit van den Commissaris der provin
cie Utrecht, waarnemende de taak van Ged. 
Staten dezer provincie, van 19 Mei 1942, 2e 
afdeeling A. no. 976/671, houdende goedkeu
ring van een uitbreidingsplan c. a. voor een 
deel der gemeente Utrecht ; 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
21 December 1943, No. II); 

0 . dat de Commissaris der provincie 
Utrecht bij zijn besluit van rg Mei 1942, 2e 
afdeeling, A. no. 976/671 heeft goedgekeurd 
een plan van uitbreiding, vastgesteld bij het 
besluit van de raad der gemeente Utrecht van 
29 M ei 1941 tot herziening van het uitbrei
dingsplan Pijlsweert met de daarb ij behoo
rende bebouwingsvoorschriften, vastgesteld 
door Ged. S taten bij b esluit van 23 April 
1935, 2e a fdeeling no. IIII /680, goedgekeurd 
bij Koninklijk besluit van 13 September 1935, 
no. 87, en herzien bij besluit van den raad 
der gemeente Utrecht van 28 Maart 1940, 
goedgekeurd bij besluit van Ged. Staten van 
7 M ei 1940, 2e afdeeling, no. 997/680; 

dat de Commissaris daarbij onder meer 
heeft overwogen, dat ter zake van deze her
ziening bezwaar is gemaakt door onder meer 
de Naamlooze Vennootschap Houthandel 
voorheen P . M. en J. Jongeneel te Utrecht 
tegen de demping van den Westerstroom; dat 
ctour deze gedeeltelijke demping de verkeers
weg tusschen den Weerdsingel W.Z. en den 
Heerenweg in oostelijke richting kan worden 
opgeschoven, waardoor t en westen van den 
weg meer bouwterrein beschikbaar komt; dat 
door deze opschuiving dus een verbetering 
van de economische grondslagen voor de ex
ploitatie van een deel van de in het uitbrei
dingsplan opgenomen gronden wordt verkre
gen; dat daardoor voorts aan beide zijden 
van dien weg een betere afsluiting wordt ver
kregen; dat immers deze weg volgens het be
staande uitbreidingsplan aan de westzijde 
deels wordt begrensd door een blokje nieuwe 
bebouwing, deels door den zijkant van een 
R oomsch-Katholieke kerk, terwijl de ooste
lijke begrenzing wordt gevormd door den te 
smallen Westerstroom met daarlangs een 
naar het noorden breeder wordenden rand 
groen, door welke veelsoortige grenzen de 
eenheid van den verkeersweg wordt ver
stoord; dat volgens de onderhavige herzie
ning een aaneengesloten bebouwing met zoo
veel mogelijk homogene straatwanden langs 
den meergenoemden verkeersweg is ontwar-
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pen, hetgeen de voorkeur verdient; dat deze 
wenschelijkheid niet alleen betreft den ver
keersweg ten noorden van den Heerenweg, 
zooals de adressante de Naamlooze Vennoot
schap Houthandel voorheen P. M. en J. Jon
geneel meent, maar ook in niet mindere mate 
den hierboven genoemden verkeersweg ten 
zuiden van den Heerenweg; dat de door de 
gedeeltelijke demping van den Westerstroom 
verkregen voordeelen ruimschoots opwegen 
tegen het nadeel, dat ontstaat door de opof
fering van dat water als element in het stads
schoon; dat bij onderzoek door de gemeente 
is gebleken, dat langs den Westerstroom geen 
vervoer per vaartuig van of naar het bedrijf 
van de adressanten Van Veen plaats vindt, 
terwijl het bedrijf van de adressante Naam
looze Vennootschap Houthandel voorheen P. 
M. en J. Jongeneel ten gevolge van het ver
vallen van den Westerstroom als vaarwater 
niet minder goed, doch belangrijk beter be
reikbaar zal worden dan voorheen, aangezien 
ter plaatse van het te dempen gedeelte van 
dien watergang langs het terrein der naam
looze vennootschap een weg zal worden aan
gelegd, welke onmiddellijk aansluit op den 
nieuwen verkeersweg; dat mitsdien de be
zwaren van de adressante Naamlooze Ven
nootschap Houthandel voorheen P. M. en 
J. Jongeneel niet gegrond moeten worden ge
acht te zijn; 

dat de Naamlooze Vennootschap Houthan
del voorheen P. M. en J. Jongeneel in beroep 
aanvoert, dat op de grieven, in het bezwaar
schrift aan Ged. Staten gericht, de Commis
saris der provincie Utrecht zeer summier in 
zijn besluit heeft gereageerd, met name op de 
bezwaren, welke door haar naar voren zijn 
gebracht betref!ende de commercieele over
wegingen van burgemeester en wethoudets 
der gemeente Utrecht bij het herzien van dit 
uitbreidingsplan, welke commercieele over
wegingen naar hare meening niets te maken 
hebben met de publiekrechtelijke regeling 
van de bebouwing door middel van het uit
breidingsplan; dat immers de Commissaris 
der provincie Utrecht eveneens deze commer
cieele overwegingen huldigt, door te overwe
gen; dat een verbetering van de economische 
grondslagen voor de exploitatie van de gron
den in het uitbreidingsplan opgenomen wordt 
verkregen door de voorgestelde herziening in 
casu opschuiving van den verkeersweg 
Weerdsingel-Heerenweg: dat immers over
wogen wordt, dat door opschuiving van dezen 
verkeersweg Weerdsingel W.Z./Heerenweg 
meer bouwterrein wordt verkregen, hetgeen 
duidelijk wijst op deze commercieele over
wegingen; dat de voordracht van burgemees
ter en wethouders aan den raad dd. 20 Mei 
1941 spreekt over "een betere afsluiting", 
welke verkregen zal worden langs het nieuw 
geprojecteerde wegtracé, doordat "doorloo
pende en zooveel mogelijk homogene straat
wanden" moeten tot stand komen, welke uit 
stedebouwkundig oogpunt de voorkeur zou
den verdienen; dat bij bezwaarschrift aan 
Ged. Staten er reeds op is gewezen, dat dit 
wel kan gelden voor het wegtracé noordelijk 
van den Heerenweg, doch niet voor het ge-

deelte tusschen Weerdsingel W.Z. en Heeren
weg, welk gedeelte aansluit aan de brug over 
den Weerdsingel en zoodoende den overgang 
vormt van binnenstad en Weerdsingel naar 
de randbebouwing van de gemeente, welk 
bezwaar de Commissaris der provincie 
Utrecht van de hand wijst, zonder eenig ar
gument aan te voeren; dat de verschuiving 
van den geprojecteerden weg naar het ooste11 
tot gevolg heeft, dat de as van dit deel weg
tracé Weerdsingel W.Z./Heerenweg meer naar 
het oosten wordt gericht, terwijl verschui
ving eerder naar het noordwesten plaats zou
de moeten vinden, wanneer men de richting 
van het deel wegtracé van den Heerenweg af 
beschouwt; dat het resultaat hiervan zal zijn, 
dat deze geprojecteerde weg bij het plein, ge
projecteerd op de plaats waar deze nieuwe 
verkeersweg de Kaatsstraat zal kruisen, een 
scherpen hoek zal maken; dat door de ge
meente over "stedebouwkundig schoon" 
wordt gesproken en over "aaneengesloten for _ 
sche bebouwing", doch dat het duidelijk is, 
dat een dergelijke verschuiving naar het oos
ten van den weg niet aan stedebouwkundige 
en aesthetische eischen beantwoordt en even
min voor het verkeer eenig voordeel zal op
leveren, doch slechts nadeel tengevolge van 
dezen scherpen hoek bij het plein voornoemd; 
dat buitendien stedebouwkundig schoon ze
ker verloren zal gaan door een stroom, welke 
een levendig aspect verleent aan het stads
beeld, op te offeren; dat immers open vaar
water aesthetisch voor het aanzien van een 
stad van beteekenis is en typisch Neder
'landsch van allure, zoodat het onbegrijpelijk 
is, dat een dergelijk stadsbeeld zoude worden 
prijs gegeven om een nieuwe bebouwing te 
verkrijgen, welke bovendien aan een weg zai 
komen te liggen, welke niet recht is, doch een 
hoek maakt ten gerieve van de verschuiving 
voornoemd; dat zij dan ook van meening is, 
dat de overwegingen van de betrokken in
stanties, betreffende stede bouwkundig 
schoon, dienen ter omhulling van de grond
gedachte, welke achter deze voorgestelde her
ziening schuilt, te weten de voornoemde com
mercieele overwegingen; dat zij bovendien 
wel degelijk wordt geschaad in haar belangen 
door dit gewijzigde uitbreidingsplan, aange
zien de Westerstroom voor vervoer van hout
vletten voor haar van groot belang was; dat 
gedurende deze oorlogsjaren het transport 
langs den Westerstroom aanmerkelijk is ge
daald, hetgeen burgemeester en wethouders 
in hun voordracht aan den raad der gemeente 
dd. 20 Mei 1941 deed opmerken, dat het be
lang van haar, appellante, bij behoud van den 
Westerstroom niet groot kon zijn, doch dat 
hiertegenover gesteld moet worden, dat na 
afloop van den oorlog het transport weer nor
malen omvang zal aannemen; dat de ge
meente Utrecht herhaalde malen in den loop 
der jaren, van omstreeks 1935 af, met haar, 
appellante, besprekingen heeft gevoerd over 
een overkluizing van een gedeelte van deri 
Westerstroom, bij welke besprekingen haar 
is toegezegd, dat de rioleering onder de over
kluizing een dergelijke breedte zoude krijgen, 
dat de vletten voor houtvervoer van haar, 
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appellante, er door zouden kunnen, terwijl 
toen eveneens de maat van deze vletten is 
opgenomen, welke ± 2 meter bedroeg, opdat 
de rioleering ook minimaal deze breedte zou
de verkrijgen; dat in verband hiermede ook 
bij de nieuwe brug over den Westerstroom, 
gelegen bij den Weerdsingel W.Z., rekening 
is gehouden met de breedte van deze vletten 
en de doorgang van deze brug op deze maat 
is gemaakt; dat de voordracht aan den raad 
dd. 20 Mei 1941 op pagina ~. einde eerste 
alinea, inhoud, dat "deze overkluizing inder
daad tot stand is gekomen", hetgeen onjuist 
is, aangezien deze overkluizing niet is aange
bracht, terwijl het einde der derde alinea 
zelfde pagina vermeldt, dat het niet verant
woord wordt geacht tot overkluizing in plaats 
van demping over te gaan, zoodat hier tegen
s trijdige mededeelingen worden gedaan; dat 
de reden van dit afzien door de gemeente van 
de betoogde overkluizing en rioleering op be
hoorlijke breedte hierin is gelegen, dat de 
kosten te hoog stijgen zullen en een demping 
goedkooper is, welke reden even commer
<:ieel is als de voornoemde, te weten het ver
k rijgen van meer bouwterrein; dat thans wel 
bij demping over rioleering wordt gesproken 
in de Toelichtende Beschrijving van 20 Mei 
1941, doch dat hieruit niet valt af te leiden 
op welke breedte het riool wordt gemaakt, en 
evenmin of de in- en uitvaart naar het water 
op haar terrein mogelijk zal zijn; dat echter 
voorshands mag worden aangenomen, dat dit 
geprojecteerde riool niet een breedte zal be
zitten om de houtvletten door te laten, aan
gezien n iet meer van overkluizing, doch van 
demping zonder meer wordt gesproken; dat 
tengevolge hiervan zij, appellante, ernstige 
schade zal lijden; dat voorts de Commissaris 
der provincie Utrecht heeft betoogd, dat haar 
terrein beter dan voorheen te bereiken zal 
zijn langs den geprojecteerden weg, hetgeen 
voorshands ontkend moet worden, aangezien 
haar geenerlei toezegging is gedaan omtrent 
u itgang(en) naar dezen geprojecteerden weg, 
en, indien zij niet de door haar gewenschte 
uitgang(en) verkrijgt, zij ongetwijfeld niet 
dermate profijt van den geprojecteerden weg 
zal kunnen trekken, als zij dit van den Wes
terstrnom deed; 

0. dat op grond van de ter zake ontvangen 
a mbtsberichten, zooals deze op verzoek van 
de ,Afdeeling van den Raad van State voor de 
Geschille n van Bestuur, zijn aangevuld, moet 
worden aangenomen, dat het onderwerpelijke 
herzieningsplan uit stedebouwkundig oog
punt een aanmerkelijke verbetering van het 
bestaande uitbreidingsplan beteekent; 

dat evenwel is komen vast te staan, dat de 
a ppellante door dit plan zou worden bena
deeld, voorzoover daarbij demping van het 
openbaar water, den Westerstroom, is gepro
jecteerd; 

dat immers dit water voor de appeJlante 
van belang is voor den aan- en afvoer van 
hout; 

dat weliswaar de schepen ook kunnen laden 
en lossen aan de voorzijde van het bedrijf, 
welke zijde kan worden bereikt via de Vecht, 
doch dat zulks onder meer dit nadeel heeft, 

dat de openbare weg moet worden overge
stoken; 

dat het dempen van den Westerstroom voor 
de appellante zou medebrengen, dat het ver
voer hetwelk thans per schip langs dezen wa
terweg plaats heeft, in den vervolge per as 
zou moeten geschieden; 

dat zulks, gelet op den tegenwoordigen ge
ringen omvang van den houthandel voor de 
appellante een schade van ongeveer f 1 500 
per jaar zou opleveren, welke schade uiter
aard bij een opleving in den houthandel aan
merkelijk zal stij gen; 

dat deze schade van dien aard moet worden 
geacht, <lat aan het onderwerpelijke plan van 
uitbreiding alsnog de goedkeuring zou moe
ten worden onthouden, ware het niet, dat de 
burgemeester van Utrecht, waarnemende de 
taak van het college van burgemeester en 
wethouders dier gemeente, blijkens een op 
verzoek van de eerdergenoemde Afdeeling 
van den Raad van S tate uitgebracht ambts
bericht nader de verzekering heeft gegeven, 
dat ter plaatse in den Westerstroom een vaar
gelegenheid ter breedte van ± 3 meter tus
schen den singel en het terrein van de appel
lante zal worden gehandhaafd; 

dat er, gelet op deze verklaring, welke 
uiteraard alsnog tot een wijziging in het plan 
zal moeten leiden, aanleiding kan worden ge
vonden om de door den Commissaris der pro
vincie Utrecht verleende goedkeuring te 
handhaven; 

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: 

het beroep ongegrond te verklaren. 

(A.B.) 

r6 Maart 1944. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambte
narenwet art. 58, 1e en 2e lid). 

Een niet meer bestaand besluit (het 
was nl. door het Ambtenarengerecht 
"vernietigd") kan uiteraard niet meer 
worden ingetrokken. Het niettemin ge
nomen intrekkingsbesluit is dus ten on
rechte genomen. 

Het besluit tot oplegging van zekere 
straf is niet genomen, nadat de betrok
ken ambtenaar was gehoord. Door dat 
verzuim zijn door de bijzondere omstan
digheden in dit geval de belangen van 
dien ambtenaar niet geschaad, zoodat 
de Raad het verzuim voor gedekt houdt. 

De straf van schorsing gedurende elf 
maanden met gemis van loon is niet on
evenredig, want zeker niet te zwaar voor 
de telastegelegde vergrijpen: met een 
ongemotiveerd beroep op arbeidsonge
schiktheid gedurende eenigen tijd den 
voorgeschreven arbeid niet verrichten 
en onbehoorlijk gedrag jegens den con
troleerenden gemeentearts. 
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Uitspraak in zake: 
De Burgemeester van Amsterdam, eischer 

in hooger beroep, voor wien ter openbare te
rechtzitting als gemachtigde is opgetreden 
Mr. W. M . Morren, wonende te Amsterdam, 

tegen : 
E., wonende te Amsterdam, gedaagde in hoo
ger beroep, in persoon ter openbare terecht
zitting verschenen, bijgestaan door zijn raads
man D. Schilp, wonende te Amsterdam. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de gedingstukken; 
Gehoord bovengenoemde verschenen per

sonen; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat, blijkens het extract uit het Boek 

der Besluiten van den Burgemeester van 
Amsterdam, deze op 16 April 1943 het na
volgende besluit heeft genomen: 

,,De Burgemeester van Amsterdam, 
,,Gelet op zijn besluit van 17 April 1942 , 

No. 54/43, G.B. 1942, waarbij de kolenwerker 
bij het Gemeente-energiebedrijf E. is gestraft 
met ontslag uit den dienst der Gemeente, 
ingaande 17 April 1942, wegens: 

"het op 8 April 1942 , toen ·E. zich dien dag 
had ziek gemeld, doch door den gemeente
geneeskundige Dr. Voskuyl in staat werd 
geacht zijn werkzaamheden te verrichten, 
niet voldoen aan de aanzegging van genoem
den geneeskundige om onmiddellijk zijn werk 
te hervatten, ondanks diens waarschuwing, 
dat hij anders de verdere consequenties zelf 
zou hebben te dragen, en het sedertdien niet 
meer op het werk verschijnen; 

,,het zich voordien herhaaldelij k ziek mel
den, ondanks het feit, dat de controleerende 
gemeenteartsen hem telkenmale geschikt 
verklaarden voor de uitoefening van zijn 
werkzaamheden; 

"het tijdens een gesprek op 7 April 1942 
met Dr. Voskuyl voornoemd, aannemen van 
een dreigende houding tegen dezen; 

,,0. dat E . van deze straf in beroep is ge
gaan bij het Ambtenarengerecht en dat dit 
ge recht , van meening zijnde, dat de opge
legde straf van ontslag niet in juiste verhou
ding staat tot de feiten, dit beroep bij zijn 
uitspraak van 17 M aart 1943, No. 42/25, ge
grond heeft verklaard; 

,,0. dat hij in de vergadering met de Wet
houders van 26 Maart 1943 in beginsel heeft 
besloten van deze uitspraak niet in beroep 
te gaan, doch E . te straffen met II maanden 
schorsing met gemis van loon gedurende den 
tijd dier schorsing; 

" Gelet op de a rtt. 57 (1) en 58 (1) van 
het Werkliedenreglement; 

,,Besluit: 
"I. in te trekken het bepaalde sub II van 

zijn besluit van 17 April 1942, No. 54/43 
G.B. 1942, waarbij de kolenwerker bij het 
Gemeente-energiebedrijf E. (No. 1359) is ge
straft met ontslag uit den dienst der Ge
meente, ingaande 17 April 1942; 

"II. E. voornoemd te straffen met xx 
maanden schorsing met gemis van loon ge
durende den tijd dier schorsing onder bepa
ling, dat deze straf geacht wordt te zijn ten 

uitvoer gelegd in het tijdvak van 17 April 
1942 t/m 16 Maart 1943."; 

0. dat het Ambt.gerecht te Amsterdam, 
bij hetwelk E. beroep tegen vorengenoemd 
besluit van 16 April 1943 heeft ingest eld, bij 
uitspraak van x December 1943 - naar wel
ker inhoudt hierbij wordt verwezen - heeft 
gepasseerd de opgeroepen nietigheid van het 
aangevochten besluit en het beroep gegrond 
heeft verklaard, onder toevoeging: .,,waar
door dat besluit wordt vernietigd."; 

0 . dat eischer van die uitspraak tijdig in 
hooger beroep is gekomen en op de bij be
roepschrift aangevoerde gronden heeft ge
vorderd, dat het dezen Raad behage, onder 
vernietiging van die uitspraak, alsnog het 
door E. op 20 Mei 1943 tegen zijn besluit 
van 16 April 1943, Nr. 54i35 G.D., ingestelde 
beroep ongegrond te verklaren; 

In rechte: 
0 . dat eischers besluit van 16 April 1943 

twee beslissingen inhoudt, de eene tot in
trekking van een vroeger ontslagbesluit en 
de andere tot oplegging van een straf van 
schorsing; 

0 . dat gedaagde, toenmaals klager, ken
nelijk alleen in beroep is gekomen van dat 
strafopleggingsbesluit; 

0 . dat de Raad hierbij nog wil doen op
merken, dat het intrekkingsbesluit ten on
rechte is genomen, nu immers bij uitspraak 
van het Ambtenarengerecht te Amsterdam 
d.d. 17 Maart 1943, gewezen tusschen dezelf
de partij en als de onderwerpelijke, dat vroe
gere ontslagbesluit reeds was "vernietigd", 
waardoor dat besluit niet meer bestond, en 
een niet m eer b estaand besluit uiteraard niet 
kan worden ingetrokken; 

0. dat dus in dezen moet worden beant
woord de vraag, of het bestreden strafopleg
gingsbesluit op een der gronden, aangegeven 
in artikel s8, lid 1 e ..., 2 , der Ambtena renwet 
1929, kan worden aangetast; 

0 . dat de R aad te dien aanzien allereerst 
aan een onderzoek wil onderwerpen de in 
eersten aanleg namens gedaagde aangevoerde 
grief, dat hij, voordat hij geschorst werd, 
niet door zij n directeur is gehoord; 

0. dat, krachtens het bepaalde in art. 57 
(2) van het Werkliedenreglemen t der ge
meente Amsterdam. zooals dit sinds x Mei 
1942 luidt, een straf niet wordt opgelegd, 
•ian nadat den betrokken ambtenaar een ver
hoor is afgenomen door het hoofd van den 
dienstt ak of een door d ezen aangewezen 
ambtenaar; 

0. dat op grond van de gedingstukken 
vaststaat, dat een verhoor, als in evenge
noemd artikel omschreven, in het onderha
vige geval inderdaad niet heeft plaats ge
had, doch de Raad dit verzuim voor gedekt 
houdt, nu bereids in de vorenbedoelde proce
dure voor het Ambtenarengerecht te Am
sterdam, ter zake van dezelfde t en-laste-leg
ging als thans in geding is, zoowel gedaagde, · 
toenmaals klager, als diens raadsman in de 
gelegenheid ziin geweest - waarvan zij ook 
hebben gebruik gemaakt - de vermeende 
bezwaren, tegen hetgeen ten laste was ge-
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legd, aan te voeren, zulks in tegenwoordig
heid van den gemachtigde van eischer, te 
dien tijde verweerder; zijnde de Raad in de 
gegeven omstandigheden van oordeel, dat de 
belangen van gedaagde door dat verzuim niet 
zijn geschaad; 

0. ten principale, dat het schorsingsbesluit 
van 16 April 1q43 drie gronden voor de straf
oplegging bevat en wel: 

a . het niet-voldoen aan de aanzegging op 
8 April 1942 om het werk te hervatten en 
het sindsdien niet meer op het werk ver
schijnen; 

b. het zich voordien reeds herhaaldelijk 
ten onrechte ziek melden; 

c. de dreigende houding, op 7 April 1942 
door gedaagde aangenomen tegenover (den 
controleerenden gemeente-arts) Dr. Voskuyl; 

0. in de eerste plaats ten aanzien van den 
sub b aangevoerden grond, dat, blijkens het 
beroepschrift, deze herhaalde ziekmeldingen 
betreffen die, welke op 28 Maart 1942 en 
daamà, zulks vóór 8 April 1942, hebben 
plaats gevonden; 

0. dat voor den Raad op grond van de 
gedingstukken, waaronder mede de door zijn 
voorzitter van den Pensioenraad opgevraag
de stukken, vaststaat: 

dat op advies van Dr. Voskuyl voornoemd 
een beslissing van den Pensioenraad is uit
gelokt, welk college aanvankelijk bij beslis
sing van 6 0ctober 1941 gedaagde wegens 
ziekten of gebreken - niet het rechtstreeksch 
gevolg van de uitoefening van zijn dienst -
ongeschikt heeft verklaard voor de verdere 
waarneming van zijn betrekking als kolen
werker bij het Gemeente-energiebedrijf t~ 
Amsterdam, doch die beslissing heeft inge
trokken bij zijn beslissing van 18 Maart 1942 
- genomen naar aanleiding van een bij den 
P ensioenraad op rs 0ctober 1941 ingekomen 
bezwaarschrift van gedaa?;rie - en daarbij 
heeft verklaard, dat gedaa~de niet uit hoofde 
van ziekten of gebreken angescl:ikt is , oor 
de verdere waarnemit:ig van zijn vorenge
noemde betrekking; zijndP. deze beslissing 
d .d . 18 Maart 1g42 in het bijzonder geba
seerd op het rapport van Prof. Dr. R . J. 
Laméris te Utrecht van 2g Januari 1942. 
waarvan samenvatting en slotsom luiden: 

.. r. dat bij B., ofschoon bij het klinisch 
onderzoek bijzondere afwijkingen in den 
anatomischen vorm en in de functie van de 
wervelkolom niet kunnen worden vastge
steld, door middel van R öntgenfotografie 
uiterst lichte vormveranderingen van de 
lendenwervels kunnen worden vastgesteld, 
die zouden kunnen worden bestempeld met 
den naam van arthrosis deformans; 

2. dat,hij dus niet ongeschikt is voor de 
verdere waarneming van zijn betrekking; 

3. dat naar aanleiding van den inhoud der 
stukken en de vraag, die gesteld is, moet 
worden opgemerkt, dat de vormveranderin
gen van de lendenwervels, welke door middel 
van R öntgenfotografie kunnen worden aan
getoond, niet in verband kunnen worden ge
bracht met den arbeid, dien de onderzochte 
verrichtte;"; 

dat, naar aanleiding van die beslissing van 

18 Maart 1942, Dr. Voskuyl op 27 Maart 
d .a.v. gedaagde heeft opgedragen zijn werk 
den daaropvolgenden dag te hervatten; 

dat gedaagde op 30 Maart 1942 meedeelde, 
dat het niet ging, waarop Dr. Voskuyl, na 
onderzoek van gedaagde, dezen weer heeft 
gelast zijn werk te hervatten; 

dat hij op 31 Maart d.a.v., toen hij weer 
zei, dat hij niet kon werken, is onderzocht 
zoowel door Dr. Voskuyl als door Dr. A. 
Brand, die beiden hem geschikt bevonden; 

dat op r April 1942 Dr. Voskuyl, Dr. Brand 
en· Dr. C. J. Schmeink hem nog aan een on
derzoek hebben onderworpen, welke genees
kundigen toen hebben beslist, dat, gelet op 
de lange rustperiode, gedaagde in staat 
moest worden g!!acht zijn werk halve dagen 
te volbrengen, wat gedaagde op 2 April d.a.v. 
zei ook niet te kunnen doen, waarna op zijn 
verzoek een hooger-beroepscommissie van 
geneeskundigen ter zake heeft beslist, dat 
hij in staat moest worden geacht zijn werk
zaamheden te hervatten; 

dat hij op 4 April 1942 (den vorigen dag 
behoefde hij, volgens zijn rooster, niet te 
werken) zijn arbeid te 14 uur heeft hervat 
en zich om 17 uur weer ziek heeft gemeld; 

0. dat de Raad op grond van een en ander 
de overtuiging heeft bekomen, dat gedaagde, 
voorzoover hij sinds 28 Maart tot 8 April 
1q42 niet heeft gewerkt, zulks ongemo tiveerd 
heeft nagelaten; 

0. dat, gelet op het vorenstaande en ook 
op het feit, dat de zenuwarts Dr. Van der 
Meer gedaagde op 8 April 1942 arbeidsge
schikt achtte - gelijk blijkt uit de geding
stukken -, de Raad ook den sub a aange
voerden grond als juist aanvaardt; 

0. ten aanzien van punt c, dat op grond 
van de processtukken - waaronder het pro
ces-verbaal van het verhandelde ter terecht
zitting van het Ambtenarengerecht te Am
sterdam van 24 Februari 1g43 in het geding 
tusschen E. en den Burgemeester van Am
sterdam, hetwelk heeft geleid tot de uit
spraak van dat Gerecht van 17 Maart 1943 
- door den Raad als vaststaande wordt aan
genomen, dat gedaagde zich op 7 April 1942 
in elk geval onbehoorlijk tegenover Dr. Vos
kuyl heeft gedragen in dien zin, dat hij bru
taal is opgetreden; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat 
eischer. krachtens het bepaalde in art. 57 
(r), jo. art. _<;8 (1) , van het Werklieden
reglement, bevoegd was gedaagde wegens 
vorengenoemde misdragingen te straffen, 
ook met schorsing, als ten deze is geschied; 

0. dat het bestreden besluit dus niet 
strijdt met, immers is genomen overeenkom
stig deze bepalingen, zijnde den Raad overi
gens niet gebleken van het bestaan van 
eenig toeoasselijk algemeen verbindend voor
schrift, waarmede dat besluit zoude strijden, 
noch ook, dat eischer bij het nemen daarvan 
van zijn bevoegdheid kennelijk een ander 
gebruik heeft gemaakt dan tot de doelein
den, waarvoor die bevoegdheid is gegeven; 

0. dat thans nog rest de beantwoording 
van de vraag of tusschen de opgelegde straf 
en de gepleegde overtredingen onevenredig-
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heid bestaat, welke vraag de Raad met stel
ligheid ontkennend beanê-woordt in dien zin, 
dat de opgelegde straf zeker riiet als te zwaar 
mag worden aangemerkt; 

0. dat het vorenstaande tot het gevolg 
moet leiden, dat de uitspraak, waarvan be
roep, moet worden vernietigd en het beroep 
van E . tegen eischers besluit van 16 April 
1943 alsnog ongegrond moet worden ver
klaard; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart het beroep van E. voornoemd 

tegen het besluit van den Burgemeester van 
Amsterdam d.d. 16 April 1943 alsnog onge
grond. 

(A.B.) 

z7 Maart z944. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, \Vetenschap en Kul
tuurbescherming. (Lager Onderwijswet 
1020 art. IJ). 

Al zou in normale tijden appellant in 
verband met de bezwaren, voor de kin
çleren aan het bezigen van de autobus
verbinding verbonden, op tegemoetko
mine in de kosten van het vervoer per 
rijwiel wellicht aanspraak kunnen ma
ken, zoo is hiervan thans geen sprake, 
aangezien door de vergoeding van ver
voer oer rijwiel de grenzen van het rede
liilre ver te buiten zouden worden ge
gaan. 

De Secretaris-Generaa l van het Departe
m ent van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming; 

Gezien het beroep, ingesteld door J. C. v . L. 
te Gendt, D. 20, t egen een besluit van den 
comm. en de waarnemende Bestuursraden 
van de prov., Gelderland van 17 Nov. 1943, 
n°. C.B. 2, waarbij ongegrond is verklaard 
het door hem ingesteld beroep tegen het 
besluit van den burgemeester van Gendt van 
27 Febr. 1943, waarbij aan den appellant 
met ingang van 1 April 1943 vergoeding is 
verleend van de kosten van vervoer van zijn 
twee leerplichtige zoons met de autobus van 
den dienst der N.V . .,V~Jox" te Arnhem naar 
een openbare lagere school te Nijmegen; 

Den R. v. S., afd. voor de Gesch. v . Best . . 
gehoord, (advies van 1 Maart 1944, n°. 20); 

0. dat het genoemd besluit van den comm. 
en de waarnemende Bestuursraden der prov. 
Gelderland o. a. steunt op de overwegingen, 
dat de appellant als bezwaar tegen de be
slissing van den burgemeester aanvoert, 'dat 
zijn kinderen met vervoer per autobus niet 
gebaat zijn, aangezien het onregelmatig ver
loop van den betrokken autobusdienst het 
op normale wijze volgen der schoollessen 
belet, zoodat hij aanspraak maakt op de 
beschikbaarstelling van (gelden voor) een 
rijwiel voor ieder zijner beide kinderen; dat 
blijkens ingewonnen ambtsberichten de ver
binding Gendt-Nijmegen met den bedoelden 
autobusdienst behoorlijk is te noemen en dat 

daarvan door leerlingen uit de gem. Gendt 
veel gebruik wordt gemaakt; dat, afgezien 
daarvan, art. 13 der L. 0. wet 1920 vergoe
ding alleen van de vervoerskosten m ogelijk 
maakt, zoodat het zeker geen aanspraak 
geeft op vergoeding van de volle aanschaf
fings- en onderhoudskosten van een rijwiel, 
aangezien het gebruik daa rvan voor de reis 
naar Nijmegen en terug s,echts een gedeelte 
zou uitmaken van het totale en op allerlei 
nevendoel gerichte gebruik; dat bovendien 
onder de tegenwoordige omstandigheden ook 
zelfs een gedeeltelijke vervulling van des 
appellants verlangen (in een tot den burge
meester gerichten, ongedateerden brief om
schreven als volgt: ,, voor mijn kinderen elk 
een nieuwe fiets en daarbij zoo noodig elk 
half jaar een stel nieuwe banden, en als de 
rijwielen versleten zijn vervanging van ljet 
rijwiel door een ander, ten koste van de 
gem."), gesteld, dat vervulling mogelijk zou 
zijn, de grenzen van het redelijke ver over
schrijden zou ; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
de autobus steeds zeer over tijd vertrekt; 
dat zijn kinderen door de dienstregeling der 
autobus nooit op tijd op school kunnen zijn; 
dat hij voor hen een nieuw rijwiel aanvraagt 
met goede banden en vervanging van rijwiel 
of banden, als die versleten zijn, o;, kosten 
van de gem.; dat een abonnement der bus 
f 99.- per jaar kost; dat een goede fiets 
compleet op f 120.- à f 140.- komt te 
staan· dat een rijwiel ten minste twee jaren 
meeg;at en goede banden een jaar; dat dus 
de kosten slechts f 70,- of f 80.- per jaar 
zijn· dat, al liep de bus precies op tijd, zij 
eerst om kwart over acht t e Nijmegen zou 
zijn; dat dan zijn kinderen nog ten min~~e 
20 minuten zouden moeten loopen; dat ziin 
kinderen derhalve niet om half negen en 
's Maandags om acht uur in de school kunnen 
zijn; dat des avonds de lessen om vier uur 
eindigen; dat dan de kinderen op de bus van 
kwart voor zes moeten wachten; 

O. dat , al zoude in normale tijden de appel
lant in verband met de bezwaren, voor de 
kinderen aan het bezigen van de autobus
verbinding verbonden, op tegemoetkoming 
in de kosten van het vervoer per rijwiel wel
licht aanspraak kunnen maken, 1,iervan thans 
geen sprake is; . . 

dat toch in het bestreden besluit t erecht is 
overwogen, dat gesteld al, dat mwilliging van 
het verzoek van den appellant mogt:!ijk ware, 
door de vergoeding van vervoer per rijwiel 
de grenzen van het redelijk~ ver te buiten 
zouden worden gegaan; 

dat dus de bestreden beslis; ing behoort te 
worden gehandhaafd ; 

Gezien de L . 0. wet 1920; 
Heeft op grond van § 1 der Verord. n°. 

2/1940 van den Rijkscomm. voor het bezette 
Ned. gebied betreffende de bevoegdheden 
van de Secretarissen-Generaal van de Neder
landsche Departementen van Algemeen Be
stuur besloten; 

het beroep ongegrond te verklaren. 

(A.B.) 
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23 Maart z944. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Verorde
ningenblad voor het bezette Neder!. ge
gebied 1041 Stuk 28 No. 124 betr. de 
verzorging van ontslagen ambtenaren). 

Gedurende de eerste drie maanden na 
het ontslag bedraagt het in deze veror
dening bedoelde pensioen het geheele 
bedrag van de laatstgenoten wedde. 
Moet hiertoe ook worden gerekend een 
gratificatie, door den ontslagen hoofd
insoecteur bii de Rijksverkeersinspectie 
gedurende een aantal maanden genoten? 
De Centrale Raad van Beroep kan in die 
gratificatie niet een verkapte verhooging 
van wedde zien en beantwoordt die 
vraag met den Secretaris- Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche 
Zaken ontkennend. 

Uitspraak in zake: 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Binnenlandsche Zaken, eischer in 
hooger beroep, voor wien ter openbare te
rechtzitting als gemachtigde is opgetreden 
Mr. W. de Koning, referendaris bij het De
partement van Binnenlandsche Zaken, wo
nende te 's-Gravenhage, 

tegen: 
Ir. H.H. de Iongh, wonende te Haren (Gr.), 
gedaagde in hooger beroep, in persoon ter 
openbare terechtzitting verschenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de gedingstukken; 
Gehoord bovengenoemde verschenen per

sonen; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Secretaris-Generaal van het De

partement van Binnenlandsche Zaken, 
gelet op het besluit van den Commissaris

Generaal voor Bestuur en Justitie d.d. 24 
Juni 1943, waarbij aan Ir. H. H. de Iongh 
met ingang van 24 Juni 1943 ontslag wordt 
verleend als Hoofdinspecteur bij de Rijks
verkeersinspectie; 

mede gelet op het schrijven van vorenge
noemden Commissaris-Generaal d.d. 25 Juni 
1943, waarbij wordt bepaald, dat belangheb
bende op den voet van art. 3 der Instructie 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche Gebied d.d. 5 Juli 1941, Nr. 
124/1941, pensioen kan worden toegekend; 

bij besluit van 24 September 1943, No. 
3689 I, Afdeeling P. en W., heeft goedgevon
den, onder intrekking van zijn beschikking 
d.d . 20 Augustus 1943, No. 3689, Afdeeling 
P. en W., aan Ir. H. H. de Iongh als gewezen 
Hoofdinspecteur bij de Rijksverkeersinspec
tie ten laste van het Hoofdstuk Verkeers
fonds der Rijksbegrooting een pensioen toe te 
kennen ten bedrage van 

f 6210 per jaar van 24 Juni 1943-24 Sep
tember 1943 en 

f 4000 per jaar van 24 September 1943- 15 
Januari 1949; 

0. dat Ir. H. H. de Iongh tegen voormeld 
besluit - voorzoover daarbij zijn pensioen 
over het tijdvak van 24 Juni 1943 tot 24 Sep-

tember 1943 is vastgesteld op f 6210 per jaar 
- beroep heeft ingesteld en het Ambtenaren
gerecht te Groningen bij uitspraak van 7 D e
cember 1943 - naar welker inhoud hierbij 
wordt verwezen - dat besluit in zoover heeft 
vernietigd, daarmede kennelijk bedoelende 
het besluit in zoover nietig te v erklaren, en 
voorts heeft verstaan, dat dit pensioen over 
gemeld tijdvak f 6710 per jaar bedraagt; 

0. dat Mr. W . de Koning, referendaris bij 
het Departement van Binnenlandsche Zaken, 
als gemachtigde van eischer, van die uit
spraak tijdig bij dezen Raad in beroep is ge
komen, bij beroepschrift op de daarbij aange~ 
voerde gronden vorderende vernietigin g van 
die uitspraak en bevestiging van de bestreden 
beslissing; 

0. dat gedaagde bij contra-memorie heeft 
geconcludeerd tot bevestiging van de uit
spraak, waarvan beroep; 

In rechte: 
0. dat in dit geding moet worden beslist, 

of het bestreden besluit van den Secretaris
Generaal van het D epartement van B innen
landsche Zaken van 24 September 1943, 
voorzoover daarbij het aan Ir. H . H . de 
Iongh - in verband met het hem bij besluit 
van den Commissaris-Generaal voor B estuur 
en Justitie met ingang van 24 Juni 1943 ver
leende ontslag als hoofdinspecteur bij de 
Rijksverkeersinspectie - op grond van art. 3 
der Instructie van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffen
de de verzorging van ontslagen ambtenaren, 
toegekende pensioen voor het tijdvak van 24 
Juni 1943-24 September 1943 is gesteld op 
f 6210 per jaar, kan worden aangetast op een 
der beide gronden, genoemd in art. 58, lid 1, 
der Ambtenarenwet 1929, dus hetzij op dezen 
grond, dat het feitelijk of rechtens strijdt met 
eenig toepasselijk algemeen verbindend voor
schrift, hetzij op dezen anderen grond, dat 
de genoemde Secretaris-Generaal bij het ne
men van het besluit van zijn bevoegdheid 
kennelijk een ander gebruik heeft gemaakt 
dan tot de doeleinden, waarvoor die bevoegd
heid is gegeven; 

0. dat de Raad in de eerste plaats wenscht 
te onderzoeken, of het bestreden besluit, 
voorzoover daartegen beroep is ingesteld, 
strijdt met eenig toepasselijk algemeen ver
bindend voorschrift; 

0. dat de Commissaris-Generaal voor B e
stuur en Justitie bij zijn missive d .d . 2 5 Juni 
1943, gericht tot den Secretaris- Generaal van 
het D epartement van Waterstaat, onder m eer 
met betrekking tot het ontslag van I r. H. H . 
de Iongh heeft bericht: ,,R uhegehaltsan
sprüche nach Par. 3 der Anordnung N r. 124' 
41 können zugebilligt werden."; 

0. dat genoemd art. 3 van Verordening 
124/i941, voorzoover ten deze van belang, in 
den Duitschen tekst luidt: 

"Das Ruhegehalt beträgt 
1) während der ersten drei Monate das 

volle zuletzt bezogene Gehalt;"; 
0. dat blijkens een missive van den Com

missaris-Generaal voor Bestuur en J ustitie 
d.d. 22 September 1941, gericht tot den S e-
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cretaris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken, onder de uitdrukking 
.,volle zuletst bezogene Gehalt" alle "Zula
gen" begrepen zijn; 

0. dat gedaagde van oordeel is, dat als 
"Zulage" ook in aanmerking komt een door 
hem· sedert I September 1941 genoten gra
tificatie van f 125 per drie maanden, welke 
hem laatstelijk is uitgekeerd over het tijdvak 
van r December 1942-1 Maart 1943; 

0. dat dit oordeel hierop is gegrond, dat 
volgens gedaagde het ontvangen van de gra
tificatie is te beschouwen als een antwoord 
op een verzoek om salarisverbetering van de 
(hoofd)inspecteurs der Rijksverkeersinspec
tie, in verband met de tij dens den oorlog bui
tengewoon in omvang toegenomen werk
zaamheden, zoodat hij haar kennelijk be
schouwt als een bijzondere wijze van salaris
verhooging; 

0. dat uit de gedingstukken blijkt, dat de 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat en diens ambtgenoot van Fi
nanciën een salarisverhooging van de inspec
teurs en hoofdinspecteurs bij de Rijksver
keersinspectie niet wenschten te bevorderen, 
omdat zij van meening waren, dat in de hui
dige omstandigheden een wijziging van (bij
lage A van) het B ezoldigingsbesluit Burger
lijke Rijksambtenaren 1934 niet in overwe
ging genomen kon worden; 

0. dat de Raad niet kan aannemen, dat de 
in de vorige overweging genoemde Secreta
rissen-Generaal zouden gepoogd hebben een 
salaris-verhooging, die h. i. niet langs den 
rechten •Neg kon worden toegekend, langs een 
slinkschen weg te bewerkstelligen, doch in
tegendeel van oordeel is, dat die Secretaris
sen- Generaal, een salaris-verhooging -welke 
zou hebben moeten bestaan in het onderbren
gen der genoemde inspecteurs en hoofdin
specteurs in een andere schaal van bij lage A. 
van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1934 dan waarin zij tot dus
ver vielen - van de hand wijzende, wèl een 
anderen maatregel hebben willen nemen ten 
gunste van een 13-tal van de genoemde func
t ionarissen, n.l. toekenning van een gratifi
catie, t en bedrage van f 125 per drie maan
den, o.a. aan gedaagde; 

0. dat uit het bovenstaande volgt, dat het 
toekennen van de gratificatie aan gedaagde 
niet kan worden beschouwd als een verhoo
ging van zijn wedde ( .,Gehalt"); 

0 . dat de gratificatie ook niet kan worden 
beschouwd als een "Zulage", wijl daarvoor 
haar grondslag te weinig vast was: 

0. toch dat oorspronkelijk kennelijk de be
doeling was, haar slechts over eenige kwar
talen toe te kennen en de waarnemend Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Financiën, eerst na een vernieuwd aandrin
gen van de zijde van zijn ambtgenoot van het 
Departement van Waterstaat, b ij brief van 
27 October 1942 er in heeft toegestemd, dat 
zij na 1 September 1942 nog twee maal zou 
worden verleend, dus tot I Maart 1943; 

0. dat aan hetgeen in de vorige rechtsover
weging werd overwogen niet afdoet, dat na 

dien aan een aantal der gebeneficieerden -
doch niet aan gedaagde - de gratificatie 
nogmaals is verleend geworden, zooals ter te
rechtzitting van den Raad door partijen is 
verklaard; 

0. dat derhalve terecht bij het bestreden 
besluit het pensioen van gedaagde, over het 
tijdvak van 24 Juni 1943- 24 September 
1943, is vastgesteld zonder de besproken gra
tificatie mede in rekening te brengen; 

0. dat voorts op grond van den inhoud der 
gedingstukken moet worden aangenomen, 
dat bij het bestreden besluit voor de vaststel
ling van het pensioen van gedaagde, over het 
genoemde tijdvak, wel terecht is in aanmer
king gebracht, behalve zijn wedde volgens de 
desbetreffende schaal van b ij lage A. van het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke R ijksambte
naren 1934 ad f 5850, de door hem eertijds 
genoten bureautoelage ad f 360, welke sedert 
het karakter had aangenomen van een per
soonlijke toelage ; 

0 . dat het bestreden besluit, voorzoover 
daarvan beroep, dus niet strijdt met de aan
gehaalde bepaling van art. 3 van Verordening 
124/1941, zijnde voorts niet gebleken van 
strijd met eenig ander toepasselijk algemeen 
verbindend voorschrift; 

0 . dat ook niet is gebleken, dat eischer bij 
het nemen van het bestreden besluit van zijn 
bevoegdheid kenneliik een ander gebruik 
heeft gemaakt dan tot de doelemden, waar
voor die bevoegdheid is gegeven: 

0. ten overvloede, dat, al ware de bespro
ken gratificatie wel te beschouwen als "Zu
lage", zulks gedaagde niet zou kur.nen baten, 
aangezien hii haar, naar op grond van den 
inhoud der gedingstukken en van de verkla
ringen, door partijen ter terechtzitting van 
d en Raad afgelegd, vaststaat, sedert 1 Maart 
1943, dus laatstelijk, niet heeft genoten en 
niet zal genieten, zoodat zij ook uit dien 
hoofde niet kan geacht worden te vallen on
der "das volle zuletzt bezogene Gehalt"; 

0. dat derhalve, met vernietiging van de 
uitspraak, waarvan beroep, alsnog het be
roep van Ir. H. H. de Iongh tegen het voor
melde besluit van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken d.d. 24 September 1943, voorzoover 
daarbij zijn pensioen over het tijdvak van 24 
Juni 1943-24 September 1943 is vastgesteld 
op f 62 10 per jaar, ongegrond moet worden 
verklaard; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart alsnog ongegrond het beroep, 

door Ir. H. H. de Iongh ingesteld tegen het 
besluit van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Binnenlandsche Zaken d.d. 
24 September 1943, voorzoover daarbij zijn 
pensioen over het tijdvak van 24 Juni 1943-
24 September 1943 is vastgesteld op f 6210 
per jaar. 

(A.B.) 
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24 Maart 1944. ARREST van den Hoogen 

Raad. (Octrooiwet azt. 30). 
Volgens het Hof doet het in het Oc

trooischrift bedoelde probleem - t .w. 
het vermijden van het wisselvallige neer
slaan van het metaal - zich bij U-vor
mige ontladingsbuizen, waarvan de Es
colampen zijn voorzien, niet voor, om
dat de U-buis het neerslageffect, in het 
octrooi gewenscht, reeds meebrengt, 
m.a.w. omdat de metaalafzetting bij de 
U -buis van zelf niet wisselvallig is . 

Naar 's-Hofs inzicht speelt naast het 
primaire U-buiseffect de plaatsing der 
buis, als bij de Escolamp het geval is, 
praktisch geen aanwijsbare rol. 

Het middel, er van uitgaande, dat het 
probleem zich nog wel voordoet bij de 
Escolampen, mist feitelijken grondslag. 

N.V. Philips Gloeilampenfabrieken, geves
tigd te 's-Gravenhage, eischeres tot cassatie 
tegen een op 15 Maart 1943 door het Ge
rechtshof te 's-Gravenhage tusschen partijen 
gewezen arrest, adv. Mr. W. Blackstone, 

tegen: 
1 °. P . J. Loof, eene zaak drijvend onder den 
naam " Firma van Gelder en Loof", wonende 
te Rijswijk (Z.-H.); 2 °. de Electro-Tech
nische Industrie Esco Electric N.V., mede 
handelende onder den naam Esco-Neon, ge
vestigd te Amsterdam, verweerders in cas
satie, adv. Mr. A. F. Visser van IJzendoorn. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat uit het bestreden arrest blijkt: 
dat Philips is houdster van en rechtheb

bende op het Nederlandsch octrooi no. 38017 
voor een electrische ontladingsbuis met een 
damp van moeilijk vluchtig metaal, welke 
buis door een geëvacueerd of met een gas 
van minder dan atrnosferischen druk gevuld, 
omhulsel is omgeven, waarvan de conclusie 
onder 1 luidt: 

"1. Electrische ontladingsbuis met damp 
van moeilijk vluchtig metaal, b .v. natrium-, 
cadmium-, thallium-, magnesiumdamp, wel
ke buis door een geëvacueerd of met gas van 
minder dan atmosferischen druk gevuld om
hulsel is omgeven, met het kenmerk, dat de 
ontladingsbuis niet coaxiaal in deze vacuum
ruimte is opgesteld, en wel zoodanig, dat het 
het verst van den wand der vacuumruimte 
gelegen gedeelte van den buiswand bij bedrijf 
vrijblij ft van metaalneerslag"; 

dat Philips den verweerders, hierna te noe
men Esco-Neon, verwijt op de aan Philips 
krachtens dit octrooi toekomende uitsluiten
de rechten inbreuk te maken, weshalve Phi
lips heeft geconcludeerd,dat voor recht worde 
verklaard dat de handelingen van Esco-Neon 
zijn onrechtmatig, met nevenvorderingen; 

dat de Rechtbank bij vonnis van 2 April 
1940 aan Philips hare vorderingen heeft toe
gewezen; 

dat na door Esco-Neon ingesteld hooger 
beroep het Hof bij arrest van 16 Maart 1942 
deskundigen heeft benoemd teneinde ant
woord te geven op de twee hieronder om
schreven vragen; 

dat het Hof bij het bestreden arrest aan 

Philips hare vorderingen heeft ontzegd na te 
hebben overwogen: 

dat de eerste aan deskundigen voorgelegde 
vraag luidde: .,Wordt de as van de U-vormige 
buis der Escolamp gevormd door een U-vor
mige lijn door het hart der buis of door een 
lijn, die parallel met- en op gelijken afstand 
van de beide beenen van de U loopt, het be
grip "as" daarbij genomen in den zin, die het 
heeft in de uitdrukking " niet-coaxiaal" in het 
octrooischrift, waarbij het om een zoodanig 
niet doen samenvallen der assen van binnen
en buitenhuis gaat, dat daardoor metaalneer
slag op een bepaald deel van de binnenhuis 
wordt bereikt?" waarop door de deskundigen 
het volgende antwoord werd gegeven: ,,In den 
zin van N.0.S. 38017 wordt de as van de U
vormige buis der Escolamp gevormd door een 
U-vormige lijn, door het hart der buis gaan-
de"; 

dat uit dit antwoord blijkt, dat, waar onder 
de as in den term "niet-coaxiaal" van het oc -
trooischrift verstaan moet worden de haitlijn, 
de U-buis der Escolamp derhalve niet-coaxi
aal in de buitenhuis is geplaatst, met welk 
oordeel partijen zich in de conclusiën na des
kundigen-rapport hebben accoord verklaard; 

dat de tweede aan deskundigen voorgeleg
de vraag luidde: 

"Doet zich ten aanzien van de U-buis der 
Escolamp ook het in het octrooischrift ge
stelde probleem voor, ten aanzien waarvan 
dan de opstelling der buis als oplossing dient 
en in het bijzonder, veroorzaakt de opstt'lling 
der U-buis het neerslag-effect als in het oc
trooi bedoeld, of brengt de U-buis zelve dit 
effect reeds mede, m.a.w. wordt - geheel of 
ten deele, en, indien ten deele, in welke mate 
- reeds door den U-vorm de metaalneerslag 
zoodanig geconcentreerd op de buitenzijde 
der beenen, dat aan de binnenzijden ongehin
derd lichtuitstraling plaats vindt?" 

waarop door de deskundigen het volgende 
antwoord is gegeven: ,,Ten aanzien van de 
U-buis der Escolamp doet zich niet het in het 
octrooischrift gestelde probleem voor, ten 
aanzien waarvan de opstelling der buis als 
oplossing dient. De U-buis brengt het neer
slag-effect, in N.0.S. 38017 gewenscht, reeds 
mede. Daarnaast heeft de opstelling van de 
U-buis in het vacuumglas zoowel een mee
werkenden als een tegenwerkenden invloed 
ten gevolge; de getalverhoudingen dezer ef
fecten kunnen wij niet aangeven." 

dat uit de beantwoording van deze tweede 
vraag volgt, dat al is de U-buis der Escolamp 
.,niet-coaxiaal" in de buitenhuis geplaatst, 
volgens de deskundigen zich ten aanzien van 
de Escolamp het in het octrooischrift bedoel
de probleem niet voordoet, en de opstelling 
der buis dan ook niet als oplossing van het 
(niet aanwezige) probleem kan gelden, welke 
beantwoording der vraag door Esco-Neon 
onderschreven wordt, doch door Philips be
streden, waarbij laatstgenoemde zich aansluit 
bij de formuleering van het probleem, zooals 
dit door de deskundigen is gegeven, namelijk : 

"Hoe kan men, indien men den maatregel 
van de omhullende vacuumruimte wil toepas
sen, teneinde de temperatuur van de ontla
dingsbuis te verhoogen , het dientengevolge 



111 24 MAART 1944 

optredende lichttechnische nadeel, dat ge
volg is van het wisselvallige neerslaan van 
het metaal vermijden?", welke bestrijding 
dan in hoofdzaak hierop neerkomt, dat bij 
keuze van een in een geëvacueerd omhulsel 
geplaatste U-vormige ontladingsbuis het vo
renbedoeld probleem tevens wordt opgelost, 
daar immers verhooging van metaa!damp
druk èn concentratie van den metaalneerslag 
(n.l. op de buitenzijden der beenen van de U) 
verkregen wordt; 

dat het Hof deze bestrijding verwerpt, daar 
het probleem zich bij het gebruikmaken van 
een U-buis niet voordoet en dus ook niet op
gelost behoeft te worden, zijnde de metaal
afzetting bij een U-buis vanzelf niet wissel
vallig, daar door den U-vorm der buis het 
metaal zich vanzelf op de buitenzijden der 
beenen afzet, en dit ook - zooals deskundi
den verklaren - indien de U-buis al dan niet 
coaxiaal in een omhullende geëvacueerde U
buis geplaatst wordt, terwijl deskundigen te
vens verklaren, dat, indien de U-buis, zooals 
bij de Escolamp het geval is, geplaatst wordt 
in een omhullende (cylindrische) met lucht 
gevulde buis, die zelf weer door een vacuum
ruimte is omgeven, dat dan het "U-buis
effect" door de warmtegeleiding in de lucht 
eenigszins wordt verminderd, welke vermin
dering echter weer tegengegaan wordt door 
het in het octrooi bedoelde effect, terwiil het 
practisch niet mogelijk is deze invloedèn in 
getalsverhouding tegen elkaar af te wegen, 
waarbij deskundigen echter tevens verklaren, 
dat het "effect van de U-buis" zelve als het 
primaire moet worden beschouwd; 

dat het Hof derhalve de eerste grief van 
Esco-Neon kan volgen en in het vervaardigen 
en/of in den handel brengen der Escolampen 
geen inbreuk op het octrooi 38017 kan zien; 

0. dat tegen deze uitspraak wordt opge
komen met het navolgende middel van cas
satie: 

S. of v. t. van de artt. 168 Grondwet, 20 
R. 0., 1902, 1903 B. W., 48, 59, 222, 235, 236, 
347,353 Rv., 1, 20, 30, 43, 56 der Octrooiwet, 

doordien het Hof overweegt en beslist, ge
lijk in het arrest vermeld, en met name in het 
vervaardigen en/of in den handel brengen der 
Escolampen geen inbreuk op het octrooi 
3801 7 kan zien, 

ten onrechte omdat, 
waar vaststaat - althans door eischeres tot 

cassatie is gesteld en door het Hof in het 
midden gelaten - dat de van inbreuk be
tichte Esco-lampen (letterlijk) voldoen aan 
de re conclusie van octrooi 38017, 

terwijl mede vaststaat - althans door des
kundigen wordt verklaard en door het Hof 
wordt in het midden gelaten - dat - hoe
zeer de U-buis het neerslag-effect, in N .O.S . 
38017 gewenscht, reeds medebrengt - indien 
de U-buis, zooals bij de Esco-lamp het ge
val is, geplaatst wordt in een omhullende 
(cylindrische) met lucht gevulde buis, die 
zelf weer door een vacuumruimte is omgeven, 
dat dan het "U-buis-effect" door de warmte
geleiding in de lucht eenigszins wordt ver
minderd, welke vermindering echter weer tj'!
gengegaan wordt door het in het octrooi be
doelde effect, 

(zoodat bij de Escolamp zich het in het 
octrooischri ft bedoelde probleem in zóóverre 
nog wel voordoet en op de in het octrooi aan
gegeven wijze wordt opgelost,) 

- zijnde mitsdien 's Hofs conclusie uit het 
deskundigenrapport (althans het door het Hof 
aanvaarden van deze conclusie dat zich ten 
aanzien van de Escolamp het in het octrooi
schrift bedoelde probleem niet voordoet en 
de opstelling der buis dan ook niet als oplos
sing van het (niet aanwezige) probleem kan 
gelden, in zooverre met voormelde vaststel
ling in strijd en mitsdien onbegrijpelijk, zoo
dat 's Hofs arrest op dit punt niet naar den 
eisch der wet met redenen is omkleed -

weshalve 
a. het Hof had moeten beslissen, dat de 

Escolampen een toepassing inhouden van de 
in het octrooi 38017 beschermde uitvinding, 
zoodat het vervaardigen en/of in den handel 
brengen dier lampen op dit octrooi inbreuk 
maakt, · 

doende immers aan een en ander niet af, 
dat - naar de deskundigen verklaren - het 
practisch niet mogelijk is voor~elde invloe
den in getalsverhouding tegen elkaar af te 
wegen, en dat het "effect van de U-buis" 
zelve als het primaire moet worden be
schouwd, 

b. althans en in elk geval het Hof in deze 
omstandigheden niet op de enkele daarvoor 
in het arrest gegeven gronden, zonder meer 
had mogen beslissen, dat het in het vervaar
digen en/of in den handel brengen der Esco
lampen géén inbreuk op het octrooi 38017 
kan zien; 

0. ten aanzien van dit middel: 
Dat dit in zijn verschillende onderdeelen 

ervan uitgaat dat het Hof heeft geoordeeld 
dat het in het Octrooischrift bedoelde pro
bleem - te weten het vermijden van het wis
selvallige neerslaan van het metaal - zich 
"nog wel" voordoet ten aanzien van de van 
U-vormige ontladingsbuizen voorziene Esco
lampen; 

dat echter dit probleem zich bij dezen 
vorm van buizen blijkens het door het Hof 
overgenomen oordeel der deskundigen niet 
voordoet, en wel omdat de U-buis het neer
slageffect, in het voormelde octrooi ge
wenscht, reeds meebrengt, of zooals het Hof 
nog nader overweegt, omdat de metaalafzet
ting bij een U-buis van zelf niet wisselvallig 
is, terwijl uit hetgeen in het bestreden arrest 
wijders, met betrekking tot de door Philips 
gegeven bestrijding aan het oordeel der des
kundigen is overwogen, slechts kan volgen 
dat naar het inzicht van het Hof naast het 
primaire U-buiseffect de plaatsing der buis, 
als bij de Escolamp het geval is, practisch 
geen aanwijsbare rol speelt; 

dat het middel mitsdien feitelijken grond
slag mist; 

Verwerpt het beroep. 
Veroordeelt eischeres in de kosten enz. 

(Salaris f 350). 

[ Gewezen overeenkomsti'g de conclusie van 
den wnd. Proc.-Gen. Wijnveldt]. 

(N. J.) 
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29 Maart I944· BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken. (Hinderwet art. 5). 

Wel is niet komen vast te staan, dat 
bij het verzoek om vergunning is over
gelegd eene verklaring, l!ls bedoeld in 
art. 5, 4 °, doch nu de inrichting niet 
onder de Veiligheidswet 19;14 valt, zijn 
door het gepleegd verzuim geen belan
gen geschaad, zoodat deze informaliteit 
geen aanleiding behoeft te zijn om den 
verzoeker alsnog in zijn verzoek niet
ontvankelijk te verklaren. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door N. G. 
Burger te Gouda tegen het besluit van den 
burgemeester van die gemeente van 15/17 
Juni 1943, Afdeeling Algemeen en ~;,ciale 
Zaken no. 26-1 /1, waarbij hem vergunning is 
geweigerd voor het hebben van een huiden
zouterij in het perceel Koster Gijzensteeg no. 
5, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie 
C., no. 2207; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
15 Maart 19.1.4, no. 22); 

0. dat de burgemeester van Gouda, ter 
waarneming van de taak van burgemeester 
en wethouders, bij zijn besluit van 15/,7 Juni 
194~ de door N. G. Burger te Gouda ge
vraagde vergunning voor een huidenzouterij 
in het perceel Koster Gijzensteeg no. 5, ka
dastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, 
no. 2207, heeft geweigerd, uit overweging, 
dat de door belanghebbenden ingebrachte be
zwaren zich richten tegen de stankversprei
ding van deze huidenzouterij, welke reeds 
jaren lang ernstigen hinder heeft opgeleverd 
en tegen den overlast van vliegen; alles in 
die mate, dat de woonhuizen niet behoorlijk 
kunnen worden gelucht en zeer ernstige hin
der van deze stankverspreidende inrichting 
wordt ondervonden; dat deze bezwaren ge
grond zijn en dat door het stellen van voor
waarden daaraan niet kon worden tegemoet 
gekomen, .zoodat de gevraagde vergunning 
moet worden geweigerd op grond van hinder 
van ernstigen aard; 

dat van dit besluit N. G. Burger in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat voor de in
richting geen vergunning vereischt is, aan
gezien zij reeds sedert jaar en dag te Gouda 
gevestigd en in werking is - ononderbroken 
- en wel vóór 1875, gelijk ook reeds is uit
gemaakt, bij een tweetal vonnissen van den 
Kantonrechter te Gouda respectievelijk d.d. 
8 December 1937 en 4 Mei 1938, weshalve de 
Hinderwet te dezen niet van toepassing is , 
terwijl ook het Koninklijk Besluit van 31 
Januari 1824 niet toepasselijk is te achten en 
evenmin te dezen opzichte ooit toegepast is; 
dat hij uit dien hoofde van meening is, dat 
het besluit van den burgemeester der ge
meente Gouda niet in stand zal kunnen blij
ven; dat hij voorts opmerkt, dat niet ontleend 
kan worden, dat de inrichting eenige bezwa
ren met zich brengt; dat ook deze anderzijds 

grootendeels te ondervangen zijn door het 
aanbrengen van luchtkokers, waartoe bij hem 
reeds geruimen tijd de plannen bestaan; dat, 
afgezien daarvan en aangenomen dat er wer
kelijk ernstige hinder aanwezig is, bedacht 
zou moeten worden, dat, indien hem het heb
ben van zijn huidenzouterij verboden wordt, 
hem daarmede tevens de grondslag van zijn 
maatschappelijk bestaan wordt ontnomen; 
dat het hem in de huidige omstandigheden 
absoluut onmogelijk is eenig ander gebouw te 
bemachtigen voor de uitoefening van zijn be
drijf; dat de belangen van de omwonenden in 
geen geval zoo groot en gewichtig zijn, dat 
hij daardoor uit zijn bestaan moet worden ge
stooten; 

0. dat des appellants inrichting blijkens de 
stukken weliswaar reeds vóór het in werking 
treden van de Hinderwet bestond, doch dat 
niet is komen vast te staan, dat zij ook al vóór 
het Koninklijk Besluit van 31 Januari 1824 
in werking zou zijn geweest, welk Koninklijk 
Besluit de toestemming van het plaatselijk 
bestuur vorderde voor het daarstellen onder 
meer van huidenbereiderijen, waartoe des ap
pellants inrichting moet worden gerekend; 

dat niet is gebleken, dat voor het oprichten 
der meergenoemde inrichting de toestemming 
van het plaatselijk bestuur is verkregen, zoo
dat, ten einde de inrichting niet zonder de 
vereischte vergunning in werking te doen 
zijn, de appellant terecht aan het gemeente
bestuur van Gouda alsnog vergunning heeft 
gevraagd; 

dat niet is komen vast te staan, dat bij het 
verzoek om vergunning, zoo als art. 5, 4 °, der 
Hinderwet voorschrijft, is overgelegd eene 
verklaring, of de inrichting al of niet eene 
fabriek of werkplaats zal zijn in den zin van 
de Veiligheidswet 1934; 

dat echter, nu de inrichting niet onder de 
Veiligheidswet 1934 valt, door het gepleegde 
verzuim geen belangen zijn geschaad, zoodat 
deze informaliteit geen aanleiding behoeft te 
zijn om met vernietiging van het besluit des 
burgemeesters den verzoeker alsnog in zijn 
verzoek niet-ontvankelijk te verklaren; 

dat, wat de hoofdzaak betreft, aan den ap
pellant de door hem gevraagde vergunning 
terecht is geweigerd, nu, blijkens de terzake 
ingewonnen deskundige ambtsberichten, van 
de inrichting - vooral des zomers - ernstige 
hinder in den vorm van stank en vliegenplaag 
te duchten is, aan welk bezwaar in verband 
met de dichte bebouwing en den toestand, 
waarin het gebouw der inrichting verkeert, 
niet door het stellen van voorwaarden kan 
worden tegemoet gekomen; 

Gezien de Hinderwet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening no. 23/1940 van den R ijkscommissa
ris voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de bevoegdheden van de Secreta
rissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur besloten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 

(A.B.) 

K 2663 
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.29 Maart z944. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 275; Wet Ra
den van Beroep art. 19) . 

Voor de ontvankelijkheid van het cas
satieberoep is niet de eisch gesteld, dat 
een cassatiemiddel moet zijn geformu
leerd of op andere wijze over verkeerde 
toepassing of schending der wet wordt 
geklaagd. 

Het oordeel van den R. v. B ., dat het 
beroep op het recht van voorpoting voL 
doende gestaafd is door het privilege 
van Maximiliaan en Philips de Schoone 
van 21 Juni 1486 i.v.m. de uitoefening 
van dit recht door de rechtsvoorgangers 
van belanghebbende, als eigenaren van 
de aan de wegen belendende perceelen, 
moet als van feitelijken aard in cassatie 
worden geëerbiedigd. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het bernepschrift in cassatie van 

den Burgemeester der gemeente Heesch tegen 
de uitspraak van den R. v. B. v. d. Dir. Bel. 
te 's-Hertogenbosch van 25 Octobcr 1943, 
betreffende den aanslag in het boom- of plan
tenrecht der gemeente Heesch over het jaar 
1943; 

0 . dat art. 1 der Verordening op de heffing 
v nn boom- of plantenrecht der gemeente 
Heesch luidt als volgt: 

Er zal te beginnen met den eersten Januari 
1942 voor iederen boom geplant op den open
baren gemeentegrond ten behoeve der ge
meente Heesch, eene belasting geheven wor
den van 25 cent per jaar. Onder het begrip 
boom worden zoowel opgaande als geknotte 
hoornen verstaan. De belasting is voor een 
vol jaar verschuldigd voor alle hoornen die 
o p den eersten Januari van ieder jaar op den 
openbaren gemeentegrond aanwezig zijn. De 
belasting is verschuldigd door hem, die de 
vereischte vergunning heeft gekregen of wel, 
zoo geen vergunning is verleend door hem, 
die den boom geplant heeft of geplant houdt. 

dat Mr. Z. als bewindvoerder over de na
latenschap van wijlen A. B., tegen voormel
den aanslag bezwaren heeft ingebracht bij 
den Burgemeester van Heesch en, nadat die 
bezwaren door den Burgemeester waren ver
worpen, tegen diens beschikking is opgeko
men bij den R . v . B.; 

dat de R. v. B. heeft overwogen: 
"dat appellant beweert, dat hij eigenaar is 

van een deel der wegen waarop de hoornen 
staan, waarop de aanslag betrekking heeft, 
en gerechtigde tot het recht van voorpoting 
op de wegen, voorzoover niet zijn eigendom, 
welke wegen eigendom zijn van de gemeente, 
hebbende appellant, voor zooveel noodig, ter 
vergadering van den Raad daar nog eens aan 
toegevoegd, dat de tegenwoordige eigenaren 
van het landgoed X, waarin of waarlangs be
doelde wegen gelegen zijn, en hun auteurs 
dat recht van voorpoting sinds menschen
heugenis hebben uitgeoefend en dat recht nog 
uitoefenen; dat deze beweringen niet zijn 
weersproken; dat in een schrijven van den 
Burgemeester van Heesch d.d. 13 November 
1878, gericht aan D . B., rechtsvoorganger 
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van aangeslagene, erkend wordt het poot- en 
plantrecht op de tot het landgoed X behoo
rende wegen; dat bovenstaande overwegingen 
reeds voldoende adstrueeren een aan appel
lant toekomend recht van voorpoting op de 
openbare wegen tot het landgoed X behoo
rende; dat bovendien bij privilegie van Maxi
miliaan en Philips de Schoone van 21 Juni 
1486 (pootkaart) aan de "Geërfden tot 
Heesch" het recht van voorpoting is verleend, 
wat aannemelijk maakt, dat van dit recht dat 
ten voordeele van den belendenden eigenaar 
strekt, gebruik gemaakt is; dat dan ook -
zooals boven reeds betoogd - door de rechts
voorgangers van appellant steeds van dat 
recht is gebruik gemaakt, zooals dat trouwens 
in het algemeen overal is geschied in streken 
waarvoor een pootkaart werd uitgereikt;" 

waarna de Raad de beschikking van den 
Burgemeester alsmede den aanslag heeft ver
nietigd; 

0. dat de Burgemeester, zonder over 
schending of verkeerde toepassing van eenig 
bepaald wettelijk voorschrift te klagen, in 
cassatie aanvoert: dat de R. v. B. de bewe
ring van belanghebbende dat hij van een deel 
der wegen waarop de hoornen staan eigenaar 
zou zijn en dat hij op de wegen welke aan de 
gemeente toebehooren recht van voorpoting 
zou hebben, bij gebreke van tegenspraak als 
juist heeft aanvaard; dat hij, requirant, de 
juistheid daarvan evenwel ontkent; dat im
mers de aanslag al.leen op hoornen, welke op 
gemeentegrond staan, betrekking heeft en be
langhebbende het beweerde recht van voor
poting zou moeten bewijzen; dat voorts wordt 
ontkend, dat Je Burgemeester van Heesch bij 
brief van 13 November 1878 het poot- en 
plantrecht op de tot het landgoed X behoo
rende wegen zou hebben erkend en trouwens 
een dergelijke erkenning geen rechtskracht 
zou hebben; 

0. dat belanghebbende in zijn vertoog
schrift stelt dat het beroepschrift niet voldoet 
aan den eisch der wet nu daarin noch een 
cassatiemiddel is geformuleerd noch op an
dere wijze over verkeerde toepassing of 
schending der wet wordt geklaagd en dat dus 
requirant niet ontvankelijk is in zijn beroep; 

dat deze meening niet juist is, daar de wet 
van 19 December 1914 S. 564, die de wiji:e 
van procedeeren in cassatie in zaken als de 
onderhavige regelt, nergens den eisch stelt 
dien belanghebbende aan beroepschriften in 
cassatie gesteld wil zien ; 

0. omtrent de aangevoerde grieven: 
dat blijkens het bovenstaande belangheb

bende voor den R . v. B. onder meer heeft 
aangevoerd dat, voor zoover de wegen waarop 
de hoornen zich bevonden, eigendom zijn van 
de gemeente, hij in zijn voormelde hoedanig
heid krachtens recht van voorpoting tot het 
aldaar geplant houden van de boomen ge
rechtigd was, en gegrondbevinding van deze 
stelling reeds tot de slotsom moest leiden dat 
de aanslag ten onrechte is opgelegd; 

dat nu de R. v. B. deze stelling reeds vol
do~nde gestaafd heeft geacht door het in zijn 
uit•;praak vermelde privilege van 1486, in 
verband met het feit dat de rechtsvoorgan-

8 
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gers van belanghebbende, als eigenaren van 
de aan d e bedoelde wegen belendende per
ceelen, steeds dit recht hebben uitgeoefend ; 

dat dit 's Raads oordeel, als zijnde van fei
telijken aard, in cassatie moet worden geëer
biedigd; 

dat derhalve het beroep niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J .) 

4 April z944. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sv. art. 359; Econ. Sanctiebe
sluit 1941 art. 2; Boter- en Vetdistr.
besch. 1940 II art. 4.) 

Art. 1 Akkerbouwbesluit V.V.0. 1941 
bepaalt onder meer, dat genoemd be
sluit de terminologie van het Voedsel
voorzieningsbesluit overneemt, terwijl 
dan in art. 2 van laatstgenoemd besluit 
wordt gezegd, dat onder " verhandelen" 
van eenig product onder meer "het koo
pen" daarvan wordt begrepen; derhalve 
moet ook in art. 2 Econ. Sanctiebesluit 
1941 onder "verhandelen" van granen 
" het koopen" daarvan worden begrepen 
geacht. 

Het Hof heeft het bewezenverklaarde 
uit de genoemde bewijsmiddelen kun
nen afleiden , met name, dat req. boter 
in den zin van de Boter- en Vetdistr.
besch. 1940 II, dus geen schapen- of 
geitenboter, heeft gekocht, daar immers 
req. zelf heeft verklaard de boter ge
kocht te hebben, terwijl hij wist, dat 
zulks verboden was en geiten- en scha
penboter niet tot de distributiegoederen 
behooren. 

De verklaring van den getuige, dat 
hij 14 pakjes margarine heeft geleverd 
en ½ kg boter, is als één geheel te be
schouwen en heeft derhalve voor het 
bewijs een bruikbaren inhoud. 

Op het beroep van P . S. te Molenaars
graaf, van beroep brood- en banketbakker, 
req. van cassatie tegen een arrest van het 
Econ. Gerechtshof van 22 Juni 1943, waarbij 
in hooger beroep met vernietiging van een 
mondeling vonnis van den Econ. Rechter bij 
de Arr.-Rechtbank te Dordrecht dd. 2 1 Sept. 
x942 , req. ter zake van: ,,het opzettelijk in 
strijd handelen met een k rachtens het Voed
selvoorzieningsbesluit gesteld verbod tot het 
verhandelen of vervreemden van granen, 
meermalen gepleegd" en "het 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, meermalen gepleegd", 
met aanhaling van de artt. 1, 2, 4 , 7, 8, 14 en 
1~ Voedselvoorzieningsbesluit, 1, 21, 23 Ak
kerbouwbesluit V.V.O. 1941, 1, 2, 3 Econ. 
Sanctiebesluit 1941, 1, 3, 4, 5, 6 D istributie
wet 1939, 1, 8 D istributieregelingsbeschik
king 1g41 , 1, 4 Boter- en Vetdistributiebe
schikking 1940 II, 10, 33, 57, 91 Sr.,is veroor
deeld tot eene gevangenisstraf van v ier 
maanden met verbeurdverklaring van de in 
beslag genomen hoeveelheden tarwe. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het v erslag van den Raadsheer 

de Visser; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

de req. voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
I. ,,S. of v. t. der artt. 22 Akkerbouwbe

sluit V.V.0 . 1941, 4 Voedselvoorzieningsbe
sluit, door het bewezen verklaarde koopen 
van granen strafbaar te verklaren, ofschoon 
ten tijde van het telastegelegde feit slechts 
verboden en strafbaar was het verhandelen 
en vervreemden van granen, waaronder het 
enkele koopen niet kan worden verstaan"; 

II. ,,S . of v. t. der artt. 359, 367, 415, 
423 Sv., 3 en 5 van het Besluit van den Secr.
Gen. van Justitie no. 71/1941, door het koo
pen van boter - waaronder te verstaan boter 
in den zin van de Boter- en Vetdistributie
beschikking 1940 II, dus geen schapen- of 
geitenboter - bewezen te verklaren, of
schoon niet uit de bewijsmiddelen kan blij 
ken, dat het koopen niet schapen- of geiten
boter betrof, en door voorts voor het bewijs 
van het koopen van boter te gebruiken een 
getuigenverklaring betreffende het leveren 
door den getuige aan den verdachte van mar -
garine, welke verklaring tot het bewijs geen 
reden kan geven"; 

0 . dat bij het bestreden arrest met qualifi
catie en strafonlegging als voormeld ten laste 
van req. is bewezen verklaard, dat hij 

I. te Molenaarsgraaf, althans in Neder
land, op meerdere t ijdstippen in het tijdperk 
van 1;<; Sept. 1941 tot 1 Juni 1942 opzettelijk 
in strijd met het krachtens het Voedselvoor
zieningsbesluit gestelde voorschrift van art. 
22 Akkerbouwbesluit V.V.O. 1941, terwijl hij 
niet was teler van granen, van een of meer 
personen, die niet waren teler van granen, 
onder meer van J. M . de R., heeft gekocht 
hoeveelheden tarwe; 

II. alstoen aldaar opzettelijk in strijd met 
het krachtens de Distributiewet 1939 gestel
de voorschrift van art. 8 lid 2 der Distribu
tieregelingsbeschikking 1941 van L . C . M. 
heeft gekocht bonnen der distributiekaarten 
,,algemeen", zijnde bescheiden volgens vast
gesteld model, welke bestemd waren recht 
te geven op het koopen van in distributie ge
brachte goederen (suiker) als bedoeld in art. 
1 dier beschikking; 

III. in genoemd tijdperk aldaar opzette
lijk in strijd met het krachtens de Distribu
tiewet 19-~ q gestelde voorschrift van art. 4 
lid 1 d er Boter- en Vetdistributiebeschikking 
1940 II van J. H . K. heeft gekocht een hoe
veelheid boter als bedoeld in art. 1 dier b e
schikking, zulks anders dan onder afgifte van 
een of meer bonnen, toewijzingen of vergun
ningen als genoemd in voormeld art. 4 lid 1 ; 

0 . t.a.v. het eerste middel, dat art. 1 Ak
kerbouwbesluit V .V .O. 1941 onder meer be
paalt, dat genoemd besluit de terminologie 
van het Voedselvoorzieningsbesluit over
neemt, terwij l dan in art. 2 van laatstge
noemd besluit wordt gezegd , dat onder "ver
handelen" van eenig p roduct onder m eer 
" het koopen" daarvan wordt begrepen en 
derhalve ook in a rt. 2 Econ. Sanctiebesluit 
1941 onder "verhandelen" van granen het 
,,koopen" daarvan moet worden begrepen ge-
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acht, zoodat het middel niet opgaat; 
0. t .a.v. de eerste grief van het tweede 

middel, dat het bewezen verklaarde sub 111 
steunt op de ter terechtzitting afgelegde ver
klaring van req., dat hij te Molenaarsgraaf 
op verschillende tijdstippen in het tijdvak 
van 1.~ Sept. 1941 tot 1 Juni 1942, terwijl hij 
wist, dat dit verboden was, van J . H. K . een 
hoeveelheid boter heeft gekocht zonder af
gifte van een of meer bonnen, toewijzingen 
of vergunningen, en op een ambtseedig pro
ces-verbaal, den 2 Juni 1942 opgemaakt door 
drie controleurs Landbouw-Crisiswet 1933 
en een wachtmeester der Marechaussee, in
houdende de verklaring van J. H. K. aan 
hen afgelegd, dat hij in den laatsten tijd aan 
S. 14 pakjes margarine heeft afgeleverd en 
½ kg boter; 

dat het Hof het bewezen verklaarde hier
uit heeft kunnen afleiden, met name, dat 
req. boter in den zin van de Boter- en Vet
distributiebeschikking 1940 Il, dus geen 
schapen- of geitenboter heeft gekocht, daar 
immers reo. zelf heeft verklaard de boter 
gekocht te hebben, terwijl hij wist, dat zulks 
verboden was en geiten- en schapenboter niet 
tot de distributiegoederen behoort, zoodat 
deze grief faalt; 

0. t.a.v. de tweede grief van het middel , 
dat de in de grief bedoelde verklaring van 
getuige K., dat hij aan S. 14 pakjes marga
rine heeft geleverd en ½ kg boter, als één 
geheel is te beschouwen en derhalve voor het 
bewijs een bruikbaren inhoud heeft, zoodat 
ook dit onderdeel van het middel niet kan 
slagen; 

Verwerpt het beroep. 

r Gewezen, behoudens hieronder genoem
de uitzondering, overeenkomstig de conclusie 
van de Adv.-Gen. Rombach, die opmerkte : 

"Ik acht de middelen ondeugdelijk. In de 
toelichting tot het eerste wordt een beroep 
gedaan op het normale spraakgebruik, vol
gens hetwelk onder verhandelen en ver
vreemden het enkele "koopen" niet zou val
len. Bovendien wordt een argumentum a 
contrarie afgeleid uit het feit dat een andere 
Verordening, die op dezelfde materie betrek
king heeft, met name de verordening granen, 
zaden en peulvruchten 1942 I, het "koopen" 
uitdrukkelijk verbiedt naast het "verhande
len en vervreemden" van die goederen. 

Wat nu overigens van deze argumenten zij , 
blijkbaar heeft de raadsman van req. uit het 
oog verloren dat het Akkerbouwbesluit 
V.V.0. 1941 in art. 1 de terminologie van het 
Voedselvoorzieningsbesluit overneemt en dat 
dit laatste, blijkens art. 2, onder "verhande
len" van eenig product onder meer het "koo
pen" daarvan begrijpt. Dat onder deze om
standigheden ook in art. 2 Econ. Sanctiebe
sluit 1941 onder "verhandelen" het "koopen" 
van granen begrepen moet worden geacht, 
houd ik niet voor twijfelachtig. 

Het hierboven in de bewezenverklaring 
sub 111 vermelde feit heeft inderdaad betrek
king op boter in den zin van de Boter- en 
Vetdistributiebeschikking 1940 11, d.w.z. op 
het vetartikel, waarin geen andere vetbe-

standdeelen voorkomen, dan die van melk 
afkomstig zijn met uitzondering van schapen 
en geitenboter. Het komt mij echter voor 
dat dit bewezenverklaarde uit de bewijsmid
delen kon worden afgeleid. Verdachte zelf 
verklaarde ter zitting van het Hof: ,.dat hij 
te Molenaarsgraaf op verschillende tijdstip
pen in het tijdvak van 15 Sept. 1941 tot r 
Juni 1942, terwijl hij wist, dat dit verboden 
was, van J. H. K. een hoeveelheid boter 
heeft e:ekocht zonder afgifte van bonnen 
enz." ÎJit een ambtseedig proces-verbaal 
bleek dat bedoelde K . aan den verbalisant 
heeft verklaard: ,.dat hij in den laatsten tijd 
aan S. 14 pakjes margarine heeft geleverd en 
% kg boter". Het Hof kon m.i. van oordeel 
zijn dat deze verklaringen betrekking hadden 
op hetgeen in het gewone spraakgebruik en 
in den kleinhandel onder boter wordt ver
staan te weten: boter vervaardigd van koe
melk. 

Zoo is ook alleen de opgave van verdachte 
te verstaan, dat hij wist dat het koopen er
van zonder bonnen verboden was, want het 
is algemeen bekend dat geiten- en schapen
boter niet tot de distributiegoederen behoort. 

Onjuist is voorts dat de levering van mar
garine, waarvan K. gesproken heeft, niet van 
belang zou zijn voor het bewijs. Zij kon er 
immers op wijzen dat verdachte ook t.a. v . 
kunstboter de voorschriften overtrad en der
halve voor verdachte bezwarend zijn. 

In één opzicht meen ik dat het arrest niet 
in stand zal kunnen blijven. Verzuimd is 
m. i. bij de toegepaste artikelen ook art. 22 
van het Akkerbouwbesluit V.V.0. 1941, dat 
de norm behelst, te vermelden. In zooverre 
concludeer ik tot vernietiging en aanvulling 
van het arest maar overigens tot verwerping 
van het beroep."] 

(N. J.) 

4 April I944· ARREST van den Hoogen 
Raad. (Warenwet S. 1935 No. 793, 
art. 22.) 

Art. 22 der Warenwet S . 1935 No. 
793 schrijft voor, dat op verlangen van 
hem, in wiens bezit de waar zich be
vindt, de ambtenaar met het opsporen 
der overtredingen belast verplicht is een 
tweede monster te nemen. Dit artikel 
gebiedt derhalve niet, dat onder alle 
omstandigheden, degeen, wiens waar 
gecontroleerd wordt, in de ge1egenheid 
moet worden gesteld indien hij zulks 
wenscht om door middel van een twee
de monster een tegenonderzoek in t e 
stellen. De omstandigheid, dat de mon
sterneming is geschied op .een tijdstip, 
waarop de melk zich niet meer in het 
bezit van verdachte bevond en deze 
derhalve beroofd was van de gelegen
heid om een tweede monster te beko
men heeft ten onrechte tot de niet
ontvankelij kverklaring van het 0. M . 
geleid. 

Op het beroep van den 0. van J. bij de 
Arr.-Rechtbank te Groningen, req. van cas-
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satie tegen een vonnis van die Rechtbank 
van 25 Nov. 1943, waarbij in hooger beroep 
met vernietiging van een vonnis van het 
Kantongerecht te Groningen de dato 2 Aug. 
1943, in de zaak tegen H. F., van beroep 
veehouder, wonende te Saaxum gemeente 
Oldehove, de 0. van J. niet-ontvankelijk is 
verklaard in zijne strafvervolging. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Visser; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den req. op de daarvoor aangevoerde gron
den voorgesteld bij schriftuur, luidende: 

I. ,,S. en v. t . van de artt. 349, 351, 423 
en 425 Sv., door met vernietiging van het 
vonnis van den Kantonrechter, waarbij ge
requireerde werd vrijgesproken van het hem 
telaste gelegde, den 0 . van J . niet-ontvan
kelijk te verklaren in plaats van, m et ver
nietiging van het vonnis van den Kanton
rechter, het telaste gelegde bewezen en straf
.baar te verklaren en den gerequireerde des
wege te veroordeelen ;" 

II. ,,S. en v. t. van de artt. 20, 21, 22, 
23, 24 der Warenwet (S. 1935 no. 793), door 
ten onrechte te beslissen dat de monster
neming moet geschieden op een tijdstip, 
waarop de waar zich nog in het bezit van den 
verdachte bevindt en derhalve ten onrechte 
art. 22 aldus te lezen dat onder "hem in 
wiens bezit de waar zich bevindt" moet wor
den verstaan "hem tegen wien de strafver
volging zal worden gericht" en ten onrechte 
op dien grond, nu in casu de monsterneming 
is geschied op een tijdstip, waarop de waar 
zich niet meer in het bezit van den ver
dachte bevond, den req. niet-ontvankelijk te 
verklaren in de door hem ingestelde straf
vervolging;" 

terwijl de aangevoerde gronden hierop 
neerkomen dat de Rechtbank zich ten on
rechte op het standpunt heeft geplaatst dat 
de bepaling van art. 22 der Warenwet niet 
zou zijn nageleefd, omdat gerequireerde zou 
zijn beroofd van de gelegenheid zelf een 
tweede monster te bekomen. Er staat feite
lijk vast, dat op het oogenblik dat het mon
ster van de melk werd genomen, deze zich 
bevond in het bezit van den melkophaler 
van de zuivelfabriek, aan welke gerequireer
de de melk had afgeleverd. Door dezen melk
ophaler is niet het verlangen kenbaar ge
maakt, áat hem een tweede monster zou 
worden verstrekt, terwijl aan req. geen be
paling bekend is, welke zou voorschrijven, 
dat in dergelijk geval aan dengene van wien 
de melk afkomstig is , ook al is deze wellicht 
de persoon tegen wien de strafvervolging zal 
worden ingesteld, de gelegenheid zou moeten 
worden gegeven een tweede monster te be
komen. Er is toch geen enkele grond om de 
duidelijke bewoordingen van art. 22 der Wa
renwet: ,,van hem in wiens bezit de waar 
zich bevindt" aldus uit te leggen, dat daar
onder zou moeten worden verstaan: ,,van 
den verdachte". Een dergelijke uitlegging 
zou in de praktijk ook tot groote moeilijk
heden aanleiding geven, daar bij de monster-

neming dikwijls nog geenszins vaststaat wie 
de aansprakelijke persoon is, tegen wien door 
het 0. M. de vervolging zal worden gericht; 

0 . dat bij inleidende dagvaarding aan ge
requireerde is telaste gelegd, dat hij t e 
Saaxum , gemeente Oldehove, op 3 1 Maart 
1g43 een hoeveelheid voor den handel en 
voor menschelijk gebruik bestemde melk 
heeft afgeleverd aan de zuivelfabriek te 
E zinge, van welke melk een hoeveelheid van 
een vijfde liter bij filtratie door watten zeer 
veel vuil, althans meer dan geringe sporen 
vuil achterliet; 

0 . dat bij het bestreden vonnis de Recht
bank den 0 . van J. niet-ontvankelijk heeft 
verklaard in zijn strafvervolging op de na
volgende gronden: dat ter terechtzitting in 
hooger beroep is gebleken, dat door den 
keurmeester L. Geertsema in de zuivelfabriek 
te Ezinge een monster is genomen uit een 
bus met melk, welke daar door getuige Wie
ringa werd aangevoerd en door dezen voor 
die fabriek van de boerderii van verdachte 
was opgehaald: dat de monsterneming dus 
is geschied op een tijdstip, waarop de melk 
zich niet meer in het bezit van verdachte 
bevond, met het gevolg, dat hij werd beroofd 
van de gelegenheid om, overeenkomstig het 
bepaalde in art. 22 der Warenwet S. 1935 
no. 79.'l, zelf een tweede monster te beko
m en; dat de niet naleving van deze bepaling, 
waarvan kenl;ik de strekking is, dat degeen, 
die gecontroleerd wordt, in de gelegenheid 
zij om, aan de hand van een tweede te ne
men monster, zijnerzijds een tegenonderzoek 
te doen instellen, tengevolge heeft, dat de 
0. van J. in zijn strafvervolging niet-ont
vankelijk is; 

0. t . a . v . beide middelen, 
dat art. 22 der Warenwet S. 1935 no. 70, 

voorschrijft, dat op verlangen van hem, in 
wiens bezit de waar zich bevindt, de amb
tenaar met het opsporen der overtredingen 
belast, verplicht is een tweede monster te 
nemen ; 

dat dit artikel derhalve niet gebiedt, dat 
onder alle omstandigheden, degeen, wiens 
waar gecontroleerd wordt, in de gelegenheid 
moet worden gesteld indien hij zulks wenscht 
om door middel van een tweede monster een 
tegenonderzoek in te stellen ; 

dat dan ook de omstandigheid, dat de 
monsterneming is geschied op een tijdstip. 
waarop de melk zich niet meer in het bezit 
van verdachte bevond en deze derhalve be
roofd was van de gelegenheid om een tweede 
monster te bekomen, ten onrechte tot de uit
gesproken niet-ontvankelijkverklaring heeft 
geleid en deze niet in stand kan worden ge
houden; 

Vernietigt het bestreden vonnis, 
en Rechtdoende volgens art. ros der Wet 

R. 0. : 
Wijst de zaak terug naar de Arr.-Recht

bank te Groningen ten einde met inacht
neming van dit arrest op het bestaande hoo
ger beroep te worden berecht en afgedaan. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Rombach]. 

(N. J.) 
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5 April 1944. UITSPRAAK van het Amb
tenarengerecht Roermond. (Ambtena
renwet 1929 artt. 58, lid 5 en 66.) 

H et gemeentelijke scheidsgerecht is 
weigerachtig gebleken het beroep van 
klager tegen zijn ontslag te behandelen. 
Daarom acht het Ambtenarengerecht 
zich bevoegd het beroep in behandeling 
te nemen. 

Ook wordt het beroep tijdig geoor
deeld, ofschoon klager eerst meer dan 
8 maanden na het ontslagbesluit zich 
tot het Ambtenarengerecht heeft ge
wend. De datum, waarop hij in beroep 
ging bij het scheidsgerecht, wordt met 
analogische toepassing van art. 66; Jid 
2, der Ambtenarenwet als beroepsdatum 
ook voor het ambtenarengerecht aan
vaard. 

Geen hooger beroep, Red. 

Uitspraak in zake: 
H endrik Jozef R einders, wonende te Spek

holzerheide, klager, in persoon verschenen, 
bijgestaan door zijn raadsman Mr. R. van 
Oppen, advocaat en procureur te Heerlen, 

tegen: 
den Burgemeester der Gemeente Kerkrade, 
verweerder, niet verschenen. 

Het Ambtenarengerecht, 
Gezien de stukken en gehoord klager en 

zijn raadsman, voornoemd, alsmede als ge
tuige-deskundige P . M. Retera, arts, wonen
de te Spekholzerheide, en als getuigen: J . 
Deurenberg, opperwachtmeester der gemeen,. 
tepolitie te Kerkrade, wonende te Spekhol
zerheide, A. M . H . Geeraedts, majoor der 
gemeentepolitie te Kerkrade, wonende al
daar, G. J. L. Houben, administratief amb
tenaar bij de gemeentepolitie te Kerkrade, 
aldaar, J. Th. Stevens, koopm>.m, wonende 
te Kerkrade en C. E . A. M. J . Janssens, com
mies, chef van de Afdeeling Bevolking der 
gemeente Kerkrade, wonende aldaar; zijnde 
voornoemde getuige-deskundige en getuigen 
als zoodanig ambtshalve ter openbare te
rechtzitting opgeroepen; 

Wat de feiten betreft: 
0. dat de Burgemeester van Kerkrade, 

overwegende, dat H. J . Reinders, administra
tief-Ambtenaar van Politie 2e klasse, in vast 
dienstverband, op 30 April j.l. des namiddags 
zonder geldige redenen niet op zijn werk is 
verschenen en gelet op het bepaalde in de 
Gemeentewet, de P ensioenwet 1922, de Amb
tenarenwet 1929 en de Rechtspositie Politie
Ambtenaren (Verz. pl. Verordeningen Nos. 
333 en 377), d .d . . W April rg43 heeft besloten 
met ingang van 30 April 1943 ontslag te v er
leenen aan Reinders H endrik Jozef, geboren 
t e Kerkrade, den 17en Februari 1919 uit 
zijne betrekking van Administratief-Ambte
naar van Politie 2e kl. in vasten dienst dezer 
Gemeente; 

0. dat H. J . Reinders, voornoemd, dd. 20 
Januari 1944 het navolgende schrijven tot dit 
gerecht heeft gericht : ,,Hierbij heb ik de eer 
U een afschrift te doen toekomen van het 
klaagschrift dat ik op 3 Mei 1943 bij den 
Secretaris van het Scheidsgerecht voor amb-

tenaren, werkzaam bij den dienst der ge
meentepolitie te Kerkrade heb- ingediend. 

Ik moge U verzoeken voormeld klaag
schrift, wegens niet functioneeren, van voor
meld Scheidsgerecht, als tijdig ingediend bij 
het Ambtenarengerecht te Roermond te wil
len beschouwen en in behandeling te nemen; 

0. dat H . J. Reinders , voornoemd, in 
vorenbedoeld klaagschrift, waarvan hij een 
afschrift bij zijn schrijven heeft overgelegd , 
tot de navolgende conclusie komt: 

a. ,,Dat hij niet ongemotiveerd van den 
arbeid wegbleef blijkens de overgelegde ge
neeskundige verklaring; 

b. Dat bij verhindering van dienst in het 
geheel geen kennis behoeft te worden gege
ven aan den Burgemeester, weshalve dit t en 
onrechte aan het motief van ontslag werd 
toegevoegd ; 

c. Dat het motief "ongemotiveerd neer
leggen van den arbeid" eveneens ten onrech
te werd gebezigd , daar de Burgemeester al
leen tot deze conclusie kon komen, indien 
hem zulks werd medegedeeld door den Com,. 
missaris van Politie; 

d. Dat het motief, op grond waarvan hij 
zoude zijn ontslagen, rechtens dus niet aan
wezig is en het verleende ontslag derhalve 
dient te worden ingetrokken"; 

In rechte : 
0 . dat het Ambtenarengerecht in de eerste 

plaats behoort te onderzoeken of het bevoegd 
is van het beroep kennis te nemen; 

0 . hieromtrent, dat ingevolge artikel 58. 
lid 5, der Ambtenarenwet-1929 niet ontvan
kelij k is het beroep, gericht tegen besluiten, 
handelingen of weigeringer,, ten aanzien 
waarvan een advies of uitspraak, als bedoeld 
in artikel 3, tweede lid, onder b, had kunnen 
worden uitgelokt; 

dat artikel 41 der Rechtspositieregeling 
voor de ambtenaren , werkzaam bij der-I 
dienst der Gemeentepolitie te Kerkrade, een 
ambtenaar bevoegd verklaart bij het Scheids
gerecht voor politie-ambtenaren beroep in 
te stellen tegen besluiten, handelingen of 
weigeringen te zijnen aanzien door den Bur
gemeester of den Commissaris van Politie in 
het verband dezer Rechtspositieregeling ge
nomen. verricht of uitgesproken., waardoor 
hij rechtstreeks in zijn belang is getroffen; 

dat voorts op grond van den inhoud d er 
gedingstukken en het verhandelde ter open
bare terechtzitting is komen vast te staan : 

dat de Burgemeester niet krachtens artikel 
1, lid ., der achtste verordening van den 
Rijkscommissaris betreffende bijzondere 
maatregelen op administratiefrechtelijk ge
bied, heeft bepaald, dat de werkzaamheden 
van dit scheidsgerecht blijven rusten; zulks 
kennelijk wijl dit slechts adviseerende be
voegdheid heeft; 

dat is gebleken, dat klager tijdig bij het 
Scheidsgerecht beroep heeft ingesteld door 
aan deszelfs secretaris een klaagschrift te 
overhandigen; 

dat deze overeenkomstig artikel 42, lid 5 
der Rechtspositieregeling van dit beroep me
dedeeling deed aan den· Burgemeester door 
dezen het klaagschrift te toonen; 
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dat de Burgemeester dit stuk onder zich 
heeft gehouden en den secretaris van het 
Scheidsgerecht verbood het beroep in behan
deling te nemen, zeggende: ,,Een staker heeft 
heelemaal geen rechten"; 

dat de secretaris den burgemeester wees op 
de bepalingen der Rechtspositieregeling en 
op de onjuistheid van genoemd standpunt, 
doch de burgemeester persisteerde met de 
woorden: ,,De zaak mag niet behandeld wor
den"; 

dat klager zich daarna tot den Voorzitter 
van het Scheidsgerecht wendde, doch ook 
van dezen niet kon verkrijgen dat de zaak in 
behandeling kwam; 

dat er derhalve wel een bevoegd scheids.
gerecht bestaat, doch dit niet bereid is ge
weest het beroep in behandeling te nemen', 
weshalve mag worden aangenomen, dat een 
advies of uitspraak, als bedoeld in artikel 3 
tweede lid onder b, der Ambtenarenwet 1929 
niet kon worden uitgelokt; 

0. dat het Ambtenarengerecht derhalve 
bevoegd is van het beroep kennis te nemen; 

0 . dat het Ambtenarengerecht in de twee
de plaats moet nagaan, of klager kan worden 
ontvangen in zijn beroep tegen het besluit 
van 30 April 1943, waar dit beroep eerst op 
20 Januari 1944 ter griffie van het Ambte
narengerecht is ingekomen; 

0. hieromtrent, dat artikel 60 der Ambte
narenwet-1929 het beroep wel bindt aan een 
termijn van 30 dagen, doch dat klager het 
tijdig op 3 Mei 1943 heeft ingediend bij het 
scheidsgerecht - zijnde het er.!lige college, 
dat ingevolge de Rechtspositieregeling be
voegd is daarvan ken.nis te nemen - en dat 
hij binnen 30 dagen na 30 April 1943 geen 
reden had te veronderstellen, dat het scheids
gerecht zou weigeren het beroep te behan
delen, waardoor het Ambtenarengerecht be
voegd zou worden; 

dat, al is hier geen sprake van doorzending 
door den Voorzitter van een onbevoegd ge
~echt, het Ambtenarengerecht toch aan
✓aardt de analogische toepassing van artikel 
66, laatste zinsgedeelte van lid 2 der wet, als 
de eenig mogelijke weg, en mitsdien het 
oogenblik van indiening bij het scheidsge
recht beschouwt als dat van indiening bij het 
Ambtenarengerecht; 

0. dat thans de vraag behandeld moet wor
den, of het bestreden besluit op een der 
gronden, genoemd in artikel 58 der wet, kan 
worden aangetast; 

dat de Rechtspositieregeling in artikel 31 
de straffen opsomt, welke aan een ambte
naar kunnen worden opgelegd en hierbij 
noemt ongevraagd eervol ontslag en niet-eer -
vol ontslag; terwij l artikel 36, lid 2, de ge
vallen noemt, waarin een ontslag-zonder.-· 
oraedicaat kan worden verleend, waaronder 
sub b: ,,ongeschiktheid voor zijn betrekking" 
en sub c: ,,gedragingen van den ambtenaar, 
hetzij in, hetzij buiten de uitoefening van 
zijn betrekking, welke met het oog op den 
aárd zijner betrekking ontoelaatbaar moeten 
worden geacht"; 

dat noch uit den text, noch uit de motivee
ring van het besluit blijkt, welke dezer twee 

soorten van ontslag de burgemeester bedoel
de te geven, weshalve het Ambtenarenge
recht het besluit aan beide groepen van be
palingen zal toetsen; 

0 . dat, indien bedoeld is een ontslag als 
straf, het besluit strijdt met het bepaalde b ij 
artikel 33 der Rechtspositieregeling, voor
schrijvende: a. het geven van voorafgaande 
gelegenheid om kennis te nemen van de amb
telijke rapporten betreffende het ten laste ge
legde; b. voorafgaande gelegenheid om zich 
te verantwoorden; c. kennisgeving van het 
voornemen tot het opleg-gen der straf; d. me
dedeeling dat aan dit voornemen gevolg zal 
worden gegeven tenzij de ambtenaar tijdig 
beroep doet op het scheidsgerecht; 

dat het besluit aan geen dezer voorschrif
t en voldoet, dus als strafbesluit nietig is ; 

0. dat het Ambtenarengerecht thans zal 
onderzoeken, of een der gronden voor ont
slag, genoemd in artikel 36, aanwezig is; 

0 . dat hieromtrent is komen vast te staan : 
(enz.); · 

dat het Ambtenarengerecht van oordeel is, 
dat de burgemeester in het ontslagbesluit ten 
onrechte overwoog, dat klager op 30 April 
1943 zonder geldige redenen niet op zijn werk 
is verschenen; 

dat het Ambtenarengerecht overigens 
geenszins de overtuiging heeft gekregen, dat 
klager ongeschikt is voor zijn betrekking. 
noch dat hij gedragingen heeft gesteld als 
bedoeld in artikel ~6, lid 2, sub c der Rechts
positieregeling; 

0. dat, indien het ontslag niet bedoeld is 
als een straf, geen der gronden aanwezig is , 
waarop het kan WOl"den verleend; 

0. dat het bestreden besluit mitsdien we
gens strijd niet artikel 33, of met artikel 36 
der Rechtspositieregeling behoort nietig tP. 
worden verklaard; 

0. dat klager's raadsman aan het Ambte
narengerecht bij pleidooi heeft verzocht te
vens klager's aanspraak op zijn wedde nà 30 
April 1943 uit te spreken'., doch dat het Amb
tenarengerecht deze vordering ingevolge ar
tikel 47, lid 1, der Ambtenarenwet-1929 niet 
in behandeling kan nemen, daar het klaag
schrift geen daartoe strekkende vordering 
inhoudt; 

dat het Ambtenarengerecht hierbij op
merkt, dat klager door de uit te spreken 
nietigverklaring van het ontslagbesluit, amb
tenaar is gebleven en als zoodanig al zijn 
rechten, met name dat op zijn wedde, heeft 
behouden; 

Uitspraak doende in naam van het recht ! 
Verklaart nietig het besluit van den bur

gemeester der Gemeente Kerkrade, d.d. 30 
April 1943 , waarbij aan H. J. Reinders ont
slag werd verleend uit zijn betrekking van 
administratief ambtenaar van Politie 2e 
klasse in vasten dienst der Gemeente Kerk
rade; 

Bepaalt - in afwijking van het daarom
trent ter terechtzitting medegedeelde - dat 
niet op 20 April 1944 te Heerlen, doch op 
5 April 1944 te Roermond uitspraak zal 
worden gedaan. 

(A.B.) 
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18 April 1944. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Binnenlanàsche Zaken. ( Gemeentewet 
art. 228d.) 

Wel is het juist, dat het koopen van 
bouwterrein uit speculatieve doeleinden 
door de overheid zooveel mogelijk moet 
worden tegengegaan, doch 1rnngezien de 
onderhavige verkoopen van gemeente
gronden samenhangen met den exploi
tatie-opzet, welke aan de prijsbepaling 
van het geheele terreinen-complex, 
waarin deze gronden begrepen zijn, ten 
grondslag ligt, zou het niet doorgaan 
daarvan den bedoelden opzet geheel 
verstoren. Er is te minder bezwaar te
gen de verkoopen, nu door het toevoe
gen van enkele bepalingen aan de "Al
gemeene voorwaarden voor den verkoop 
van bouwterreinen door de gemeente" 
de waarborgen tegen speculatieve be
doelingen aan de zijde van de koopers 
zijn verstrekt. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door den bur
gemeester der gemeente Winschoten tegen 
een aantal, in een bijlage van het beroep
schrift vermelde besluiten van den Commis
saris der provincie Groningen, waarbij goed- · 
keuring is onthouden aan diverse besluiten 
van voornoemden burgemeester, tot verkoop 
van bouwterreinen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
19 Januari 1944, No. 148 (1943); 

0. dat de Commissaris der provincie Gro
ningen, waarnemende de taak van Ged. Sta
ten dier provincie, bij een 19-tal besluiten 
d.d. 21 en 28 Juni 1943, goedkeuring heeft 
onthouden aan evenzoovele besluiten van den 
burgemeester der gemeente Winschoten, 
3trekkende tot verkoop van bouwterreinen; 

dat de Corr. missaris daarbij heeft overwo
gen, dat de tegenwoordige groote vraag naar 
bouwterreinen niet normaal kan worden ge
acht en dat, hoewel misschien een deel der 
aanvragen berust op den wensch een of meer 
bepaalde terreinen in handen te hebben om, 
zoodra zulks weer mogelijk is, daarop te bou
wen, die vraag grootendeels voortvloeit uit 
speculatieve overwegingen, welke verband 
houden met verwachtingen omtrent een toe
komstige, abnormale ontwikkeling der goe
derenprijzen; dat derhalve bij voldoening aan 
de aanvragen niet de minste zekerheid be
staat, dat bij terugkeer van een normalen 
toestand de beschikbare bouwterreinen in 
handen zullen zijn van hen, die dan het voor
nemen hebben te bouwen en daartoe ook in 
de gelegenheid zijn; dat het de taak van de 
overheid is om speculatieve tendenties als de 
hiervoren aangeduide zooveel mogelijk tegen 
te gaan, ook indien oogenschijnlijk verkoop 
van bouwterrein in het directe geldelijke be
lang van de gemeente zou zijn; dat de bona 
fide gegadigden, bij wie slechts de bedoeling 
voorzit zich zekerheid te verschaffen, dat zij 
te zijner tijd over bepaalde perceelen kunnen 

beschikken om daarop dan te bouwen, niet in 
hun belangen geschaad behoeven te worden, 
aangezien aan hen het voorkeursrecht kan 
worden verleend op de gewenschte terreinen, 
welke dan kunnen worden aangekocht zoodra 
bebouwing weer mogelijk zal zijn; 

dat de burgemeester van Winschoten in be
roep aanvoert, dat, hoewel hij niet wil ont
kennen, dat de tegenwoordige vrij groote 
vraag naar bouwterreinen mogelijk mede een 
gevolg is van de tijdsomstandigheden, hij toch 
van oordeel is, dat de aanvragen om aankoop 
van bouwterreinen, welke in de gemeente 
Winschoten zijn ingekomen, niet uit specu
latieve overwegingen zijn voortgekomen, 
doch een gevolg zijn van de reeds geruimen 
tijd te Winschoten bestaande groote behoefte 
aan gunstig gelegen bouwterreinen en voorts 
uit een oogpunt van geldbelegging; dat, door
dat op eiken verkoop van bouwgrond in deze 
gemeente de "Algemeene voorwaarden voor 
verkoop van bouwterrein door de Gemeente 
Winschoten", zooals die bij raadsbesluit van 
25 Februari 1941 vastgesteld en door Ged. 
Staten van Groningen bij besluit van 27 
Maart daaraanvolgende, no. 45, se afdeelin!J, 
goedgekeurd zijn, van toepassing worden ver
klaard, speculatie in die terreinen niet moge-
1ijk is; dat immers art. 16 dier Voorwaarden 
bepaalt, dat, zoolang voor de op den verkoch
ten grond te stichten opstallen de in art. 104, 
re lid, letter b, der bouwverordening bedoel
de verklaring - inhoudende, dat de stichting 
heeft plaats gehad overeenkomstig de krach
tens Woningwet en/of bouwverordening gege
ven voorschriften - nog niet is afgegeven, de 
kooper het gekochte, behoudens bij openba
ren verkoop, niet aan een derde mag verkoo
pen of overdragen, dan onder door burge
meester en wethouders goedgekeurde voor
waarden; dat, zoolang deze omstandigheid 
aanwezig is, verkoop van den van de gemeen
te gekochten grond niet mag plaats hebben 
tegen een hoogeren prijs dan aan de gemeente 
is betaald, eventueel verhoogd met het be
drag der kosten van de ten behoeve van het 
bouwrijpmaken van den grond verrichte werk
zaamheden; dat voorts art. 17 der Voorwaar
den, zooals dat artikel luidde vóór de daarin 
bij zijn besluit van 15 April 1943, No. 44, ge
brachte wijziging, zegt, dat de betrokken 
eigenaar (de kooper, onderscheidenlijk zijn 
erfgenamen of rechtverkrijgenden) en inge
val meerdere personen eigenaar zijn, ieder 
hunner als hoofdelijke schuldenaren, ten bate 
van de gemeente Winschoten een boete ver
schuldigd is van ten hoogste f 5000, tot in elk 
geval door burgemeester en wethouders te 
bepalen bedrag, indien een of meer der in de 
artt. 9 tot en met 16 der "Algemeene voor
waarden" vermelde bepalingen niet worden 
nagekomen; dat de kooper bovendien zich 
voor zichzelf en voor zijn erfgenamen of 
rechtverkrijgenden moet verbinden, het ge
kochte onder geenerlei titel te vervreemden, 
zonder in de desbetreffende akte de verdere 
verkrijgers aan gelijkluidende bepalingen te
genover de gemeente Winschoten te binden, 
als in de artt. 9 tot en met 18 der "Algemeene 
voorwaarden voor grondverkoop" zijn ver-



1944 1 APRIL 120 

meld, noch ook zonder de verkrijgende partij 
te verplichten, om van de plaats gevonden 
hebbende vervreemding kennis te geven aan 
burgemeester en wethouders, onder overleg
ging van een ongezegeld afschrift van de 
akte, tevens vermeldende de dagteekening, 
het doel en het nummer van de overschrijving 
ten hypotheekkantore, tenzij die kennisge
ving reeds anderszins is gedaan; dat hij ver
plicht is zich bij iedere volgende overdracht 
het vorenbedoelde ,.derdenbeding" voor en 
ten behoeve van de gemeente te doen aan
nemen; dat door niet-nakoming van een of 
meer dezer verplichtingen door den kooper, 
dan wel diens erfgenamen of rechtverkrij
genden, die in verzuim is (en ingeval meer
dere personen als overdragende partij optre
den, door hen als hoofdelijke schuldenaren) 
ten bate dezer gemeente een boete van ten 
hoogste f 10,000 verschuldigd zijn, eveneens 
voor elk geval afzonderlijk door burgemees
ter en wethouders te bepalen; dat de opge
legde boeten moeten worden betaald binnen 
veertien dagen na daartoe strekkende aan
maning, met dien verstande, dat nimmer 
eenige uitdrukkelijke ingebrekestelling wordt 
vereischt; dat de aanmaning niet gedaan 
wordt dan nadat de verkrijgende- of over
dragende partij ten minste een maand tevo
ren per aangeteekend schrijven op haar ver
zuim opmerkzaam is gemaakt en achterwege 
wodt gelaten, indien dat verzuim in dien tijd 
alsnog ten genoegen van burgemeester en 
wethouders is hersteld; dat door een en ander 
zijns inziens wordt bevorderd, dat de ver
kochte terreinen bij terugkeer van een nor
malen toestand inderdaad in handen zullen 
zijn van hen, die dan het voornemen hebben 
om te bouwen en daartoe ook in de gelegen
heid zullen zijn; dat hij met den Commissaris 
der provincie van oordeel is, dat de overheid 
onder meer tot taak heeft, speculatieve ten
denties zooveel mogelijk tegen te gaan; dat 
men er dan ook van overtuigd kan zijn, dat 
niet tot verkoop van bouwterreinen zou zijn 
besloten, indien gegronde vermoedens be
stonden, dat gegadigden bedoelingen in die 
richting koesterden; dat, zooals reeds gezegd, 
toepassing van de "Algemeene voorwaarden 
voor grondverkoop" daartegen een deugde
lijke rem aanlegt; dat bij zijn besluit van 15 
April 1943, No. 44 - nog niet door den Com
missaris der provincie goedgekeurd - de 
,,Algemeene voorwaarden voor grondver
koop" nog verscherpt zijn en in art. 1 7 onder 
meer is bepaald, dat, indien door den eige
naar van van de gemeente gekochten grond 
binnen dertig dagen na verzending door het 
gemeentebestuur van den aangeteekenden 
brief, waarin hij op zijn verzuim opmerkzaam 
is gemaakt, een daartoe strekkend verzoek 
wordt ingediend, burgemeester en wethou
ders zullen bepalen, dat de opgelegde boete 
niet behoeft te worden betaald, doch dat in 
de plaats daarvan de gekochte grond weder
om aan de gemeente moet worden overge
dragen voor 90 % van den betaalden koop
prijs, terwijl alle op die transactie vallende 
kosten, zonder eenige uitzondering hoege
naamd, ten laste van den eigenaar komen; 

dat deze kosten, zoo noodig, op het terug te 
betalen gedeelte van de koopsom zullen wor
den ingehouden; dat hij tevens van deze ge
legenheid gebruik maakt er de aandacht op 
te vestigen; dat voor de vrijwel geheel bouw
rijpe terreinen-Post bij raadsbesluit van 26 
Augustus 1941, No. 15, goedgekeurd door den 
Commissaris der provincie Groningen bij be
sluit van 16 October daaraanvolgende, N o. 
u2, se afdeeling, gewijzigd bij zijn besluiten 
van 2I Januari 1943 , No. 5, en 14 April daar -
aanvolgende, No. 39, goedgekeurd door den 
Commissaris der provincie bij besluiten van 
22 Maart 194J, No. 1521 en 31 Mei daaraan
volgende, No. 4469, een verkavelingsplan is 
vastgesteld, terwijl bij het eerstgenoemde be
sluit tevens de prijzen zijn bepaald, waarvoor 
die gronden zullen worden verkocht; dat bij 
die prijsbepaling rekening is gehouden met 
het volledig bouwrijp maken van de genoem
de terreinen, terwijl in de exploitatie-opzet 
een renteverlies werd begrepen, gebaseerd op 
de verwachting, dat de terreinen-Post in on
geveer twee jaren geheel verkocht zouden 
zijn; dat die verwachting juist is gebleken; 
dat, wanneer thans door het onthouden van 
goedkeuring de grondverkoop voor onbepaal
den tijd onmogelijk wordt gemaakt, daardoor 
ook die tot grondslag der prijsbepaling ge
diend hebbende exploitatie-opzet in het ge
drang zal komen, zulks tot schade van de ge
meente; dat bij den verkoop der bouwterrei
nen noch van het verkavelingsplan, noch ook 
van de vastgestelde grondprijzen werd afge
weken; 

0. dat het standpunt van den Commissaris 
der provincie Groningen, volgens hetwelk het 
koopen van bouwterreinen uit speculatieve 
doeleinden door de Overheid zooveel moge
lijk moet worden tegengegaan, in het alge
meen weliswaar juist is, doch dat dit er niet 
toe mag leiden om eiken verkoop van ge
meentegrond, ook als deze in het belang der 
betrokken gemeente moet worden geacht, te
gen te gaan; 

dat nu met den, op verzoek van de Afdee
ling van den Raad van State voor de Geschil
len van Bestuur, nader te dezer zake geraad
pleegden Hoofdinspecteur van de Volksge
zondheid (Volkshuisvesting) moet worden 
geoordeeld, dat de onderwerpelijke vervreem
dingen van de zoogenaamde terreinen-Post 
door de gemeente Winschoten in het belang 
van deze gemeente zijn; 

dat immers de burgemeester terecht heeft 
aangevoerd, dat, aangezien deze verkoopen 
samenhangen met den exploitatie-opzet, wel 
ke aan de prijsbepaling van het geheele ter
reinen-complex ten grondslag ligt, het niet 
doorgaan daarvan den bedoelden opzet geheel 
zou verstoren; 

dat er te minder aanleiding bestaat om 
tegen de onderwerpelijke verkoopen van ge
meentegrond bezwaren te maken, nu de bur
gemeester van Winschoten door het toevoe
gen van enkele bepalingen aan de "Alge
meene Voorwaarden voor verkoop van bouw
terreinen door de gemeente Winschoten" den 
waarborg tegen speculatieve bedoelingen aan 
de zijde van de koopers heeft ver~terkt; 
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dat met het oog op het vorenstaande de 
bestreden besluiten van den Commissaris der 
provincie Groningen niet kunnen worden ge
handhaafd; 

Gezien de Gemeentewet; 
heeft op grond van paragraaf 1 der Veror

dening no. 23/1940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de bevoegdheden van de Secreta
rissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur besloten: 

met vernietiging van de bestreden beslui
t en van den Commissaris der provincie Gro
ningen de hiervoren aangegeven besluiten 
van den burgemeester van Winschoten tot 
verkoop van bouwterreinen alsnog goed te 
keuren. (A. B .) 

20 April 1944. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Algemeen 
Rijksambtenarenreglement art. 80.) 

"Plichtsverzuim" moet ruim worden 
opgevat en omvat ook het zich op zeer 
actieve wijze inlaten met den sluikhan
del ; daaronder valt het zorgen voor be
drijfskapitaal voor zulk een handel, on
geacht of de beoogde transactie tot 
stand is gekomen. Dat plichtsverzuim 
is zoo ernstig, dat er geen onevenredig
heid bestaat tusschen de overtreding en 
de straf van ontslag. 

Uitspraak in zake: 
G., wonende te Amsterdam, eischer in hoo

ger beroep, in persoon ter openbare terecht
ziting verschenen, bijgestaan door zijn raads
man Mr. H. J. P.J. Goedmakers, advocaat te 
Amsterdam, 

tegen: 
den Secretaris-Generaal van het Deoarte
ment van Justitie, gedaagde in hooger beroep, 
voor wien ter openbare terechtzitting als ge
machtigde is opgetreden Mr. L. de Vries, 
referendaris bij dat Departement, wonende 
te Apeldoorn. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de gedingstukken; 
Gehoord bovengenoemde verschenen per

sonen; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat gedaagde d.d·. 20 September 1943 

het navolgende besluit heeft genomen: 
,,De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Justitie, 
0. dat uit de stukken, betrekking hebbende 

op een strafvervolging, welke kortelings tegen 
den Schrijver 2e klasse in vasten dienst ter 
griffie van het Kantongerecht te A. , G. is in
gesteld geweest, onder meer is gebleken, dat 
G. voornoemd op zeer actieve wijze zich heeft 
ingelaten met den sluikhandel; 

0. dat G. zich derhalve in ernstige mate 
aan plichtverzuim heeft schuldig gemaakt en 
daarvoor disciplinair dient te worden gestraft; 

Gelet oo den inhoud van het proces-ver
baal der mondelinge verantwoording, afge
legd door den betrokkene; 

Gelet tevens op het bepaalde in de artike
len 50, Bo, 81, 1ste lid, onder k , en 84 van het 
Algemeen Rijksambtenarenreglement en in 
artikel 2, lid 1, 2en volzin, van de Verorde
ning Nr. 108/,940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied (Vier
de Verordening betreffende bijzondere maat
regelen op administratief-rechterlijk gebied); 

0. nog, dat de hierna genoemde discipli
naire straf in overeenstemming is met den 
ernst van het gepleegde verzuim; 

Besluit : meergenoemden G. disciplinair te 
straffen met ontslag uit zijn betrekking van 
Schrijver 2e klasse in vasten dienst ter griffie 
van het Kantongerecht te A., zulks met in
gang van den dag volgende op de dagteeke
ning dezer beschikking en met bepaling dat 
de straf onmiddellijk t en uitvoer zal worden 
gelegd."; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Amster
dam bij uitspraak van 12 Januari 1944 -
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen 
- het door G. tegen vorenvermeld besluit 
ingestelde beroep ongegrond heeft verklaard; 

0. dat eischer van die uitspraak tijdig in 
hooger beroep is gekomen en op de bij be
roepschrift aangevoerde gronden heeft ver
zocht om, met vernietiging van die uitspraak, 
alsnog de hem door den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Justitie op 20 Sep
tember 1943 opgelegde disciplinaire straf van 
ontslag ongedaan te maken, althans die te 
wijzigen in een der andere bij artikel 81 van 
het Algemeen Rijksambtenarenreglement op
gelegde (lees: opgesomde) straffen, althans 
de qualificatie "plichtsverzuim" uit het ont 
slagbesluit te verwijderen; 

0 . dat gedaagde op de in de contra-me . 
morie gest~lde gronden heeft verzocht de 
uitspraak van het Ambtenarengerecht te Am
sterdam te bevestigen; 

In rechte: 
0. dat ter beslissing van het onderhavige 

geding moet worden beantwoord de vraag, of 
het bestreden besluit op een der gronden, 
aangegeven in artikel 58, lid 1 en 2, der Amb . 
tenarenwet 1929, kan worden aangetast; 

0. dat eischer in de eerste plaats als grief 
tegen dat besluit en de beroepen uitspraak 
heeft aangevoerd, dat de ten laste gelegde 
handelingen ten onrechte zijn gequalificeerd 
als "een zich op zeer actieve wijze inlaten 
met den sluikhandel" en als "plichtsverzuim"; 

0. te dezen aanzien, dat voor den Raad op 
grond van de gedingstukken en de te zijner 
terechtzitting door eischer afgelegde verkla
ring vaststaat: 

dat H ., wonende te Amsterdam, zich in het 
einde van 1940 met eischer in verbinding 
heeft gesteld en dezen heeft te kennen gege
ven de beschikking te kunnen verkrijgen over 
een groote partij vet enz. uit den sluikhandel, 
met de bedoeling die partij ook weer in den 
sluikhandel, met winst, te verkoopen; 

dat hij daarbij aan eischer heeft voorgesteld 
aan dien handel deel te nemen in zooverre, 
dat deze daarvoor ook andere personen finan
cieel zou interesseeren; dat eischer op dit 
voorstel is ingegaan en zich in den loop van 
1941 tot verschillende personen heeft gewend 
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van wie hij heeft gedaan gekregen, dat zij tot 
het gestelde doel gelden, in totaal f 4200, heb
ben afgedragen; dat eischer ook zelf daarvoor 
f 200 aan H . heeft verstrekt ; dat, door om
standigheden onafhankelijk van eischers wil, 
het vet enz. niet ter b eschikking is gekomen 
v an H. en daarmede ook de beoogde verkoop 
niet heeft plaats gevonden; dat niettemin 
H. toch f 300 aan e ischer heeft uitgekeerd als 
zoogenaamde winst op, naar eerstgenoemde 
voorgaf, een verkocht partijtje vet; da t 
eischer kon en moest weten, dat handel, a ls 
h iervoren bedoeld, was verboden krachtens 
het b epaalde in art. 2, sub 1, van het Zuivel
besluit 1941 , in werking getreden 9 Januari 
1941 (Nederlandsche Staatscourant 9 Jan. 
1941, Nr. 6) en dat in dit b esluit overtreding 
van dat verbod strafbaar is gesteld; 

0 . dat eischer, door te zorgen voor bedrijfs
kapitaal voor den beoogden sluikhandel, over 
welk kapitaal h ij in hoofdzaak de beschik
king kreeg door verschillende andere perso
nen over te halen tot deelname in dien han
del, zeker gezegd moet worden zich op zeer 
actieve wijze te hebben ingelaten met den
zelve, waaraan niet afdoet, dat de beoogde 
koop en v erkoop niet hebben kunnen plaats 
vinden, zoodat eischers ter zake aangevoerde 
grief moet worden verworpen ; 

0. dat d it laatste evenzeer het geval is ten 
aanzien van zijn grief nopens de qualificatie 
"plichtsverzuim" en de Raad met name niet 
accoord gaat met eischers opvatting als zou 
plichtsverzuim in art. 80 van het Algemeen 
Rijksambtenarenreglement enkel zien op 
plichtsverzuim gepleegd in de ambtelijke be
trekking; 

0. toch dat het begrip plichtsverzuim al
daar ruim moet worden opgevat, hetgeen wel 
blijkt uit het bepaalde in lid 2 van dat artikel, 
hetwelk luidt : ,,Plichtsverzuim omvat zoowel 
het overtreden .van "eenig voorschrift als het 
doen of nalaten van iets, hetwelk een goed 
ambtenaar in gelijke omstandigheden behoort 
na te laten of te doen."; 

0. nu dat he t zonder meer duidelijk is, dat 
van een goed ambtenaar en zeker een amb
tenaar als eischer - die was schrijver 2e 
klasse ter griffie van het Kantongerecht te 
A. - kan en mag worden geëischt, dat hij 
nalaat te doen hetgeen ten deze is geschied; 

0. dat het bestreden b esluit dus niet kan 
worden gezegd feitelijk èf rechtens te strijden 
met, immers is genomen overeenkomstig ge
noemd art. 80, en art. 81, lid 1, aanhef en 
sub k , van het Algemeen Rijksambtenaren
reglement, luidens hetwelk tot de discipli
naire straffen, welke kunnen worden toege
past, behoort ontslag; 

0 . dat den Raad ook overigens niet is ge
bleken van het bestaan van een toepasselijk 
algemeen verbindend voorschrift, waarmede 
dat besluit zoude strijden, noch ook, dat ge
daagde bij het nemen daarvan van zijn be
voegdheid om een ambtenaar, d ie zich aan 
plichtsverzuim heeft schuldig gemaakt, t e 
s traffen met ontslag, kennelijk een ander ge
bruik heeft gemaakt dan tot de doeleinden, 
waarvoor die bevoegdheid is gegeven; 

0. dat de Raad de in dezen gepleegde over-

treding van zoo emstigen aard acht, dat hij 
tusschen de opgelegde straf en die overtre
ding geen onevenredigheid vermag te zien ; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat bij 
de uitspraak, waarvan b eroep, het tegen bo
venvermeld besluit ingestelde beroep terecht 
ongegrond is verklaard, zoodat die uitspraak 
moet worden bevestigd; 

0. dat eischer in zijn subsidiaire vorde
ring : de straf te wijzigen, niet-ontvankelijk 
moet worden verklaard, aangezien de R aad 
de bevoegdheid daartoe in een geding, als het 
onderhavige, in elk geval mist; 

Uitspraak doende in naam van het recht ! 
Verklaart eischer niet-ontvankelijk in zijn 

subsidiaire vordering, de straf te wijzigen; 
B evestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A. B .) 

24 April I944• BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het D epartement 
van Binnenlandsche Zaken. (Armenwet 
art. 40.) 

De burgemeester van A. heeft door 
het verstrekken van een bedrag voor 
'(ervoerkosten van huisraad en aan
schaffing van meubilair, verhuizing van 
den armlastige naar G . mogelijk ge
maakt, zoodat art. 40 2e lid behoort te 
worden toegepast. Daaraan doet niet 
af, of het initiatief tot de verhuizing al 
dan n iet van den ondersteunde is uit
gegaan en dat bij den burgemeester van 
A. kennelijk het verlangen heeft voor
gezeten om den armlastige behulpzaam 
te zijn, vermits in zoodanig geval de 
hulpverleening op een andere wijze had 
kunnen geschieden, zonder het risico der 
armlastigheid op een andere gemeente 
af te schuiven. 

De Secretaris-Generaal van het D eparte
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het geschil over de betaling van de 
kosten van ondersteuning van A. B eukinga 
en echtgenoote; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
29 Maart 1944, No. 28); 

0 . dat Andries Beukinga, geboren te Anloo 
9 Juli 1875, met zijn echtgenoote Dietje 
Wolthuis, gescheiden echtgenoote van Oos
terbeek, in de gemeente Anloo woonde, waar 
h ij door een uit hun samenleving geb oren 
zoon , Adries Oosterbeek, die in D uitschland 
te werk gesteld was werd ondersteund, ter
wijl hij, toen de geldzendingen stagneerden, 
ten gemeentehuize in totaal een bedrag van 
f 210 in voorschot ontving, waarvan later een 
bedrag van in het geheel f u8.91 werd ge
restitueerd; 

dat, toen in 1942 het door Beukinga be
woonde perceel door den eigenaar werd ver
kocht en de nieuwe eigenaar zelf de woning 
wenschte te b etrekken, aan Beukinga, voor 
wien geen andere woning was te vinden, in 
Mei van dat jaar in het perceel een zijkamer 
met stookhut ter beschikking werd gesteld; 
dat, aangezien dit deel van het huis echter 
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voor bewoning des winters ongeschikt was, 
Beukinga in het najaar daaropvolgende den 
toenmaligen burgemeester verzocht hem een 
andere woning te verstrekken, waarna hij, 
toen dit niet mogelijk bleek, met de mededee
ling kwam dat hij en zijn vrouw bij hun te 
Groningen wonende gehuwde dochter kon
den komen inwonen; dat zulks op 17 Novem
ber 1942 is geschied, nadat hem op zijn ver
,zoek van gemeentewege door den burgemees
ter f 30 voor vervoerkosten van het huisraad 
en f 20 voor de aanschaffing van een ledikant 
werd betaald; dat, nadat Beukinga zich reeds 
in Januari 1943 tot het bureau voor Sociale 
Zaken te Groningen om ondersteuning had 
gewend, hem, hoewel aanvankelijk naar zijne 
gehuwde kinderen verwezen, na herhaling 
van zijn verzoek, met ingang van 2 7 Maart 
1943 f 10 per week werd verstrekt, welke on
dersteuning tot en met 16 October 1943 in 
totaal f 300 heeft bedragen, waarop in Mei 
1943 f 70 is teruggestort; 

dat de burgemeester van Groningen, van 
meening, dat er aanleiding bestaat tot toe
passing van art. 40 der Armenwet, de tus
schenkomst van den Commissaris der pro
vincie Groningen heeft ingeroepen, ten einde 
een beslissing uit te lokken, als bedoeld in het 
2de lid van dit wetsartikel; 

dat de burgemeester van Anloo zijnerzijds 
van oordeel is, dat niet is komen vast te 
staan, dat Beukinga werd afgeschoven, te 
minder daar hij op eigen initiatief verhuisde, 
terwijl niet is gebleken, dat hij kort na zijn 
komst te Groningen in een toestand geraakte, 
die ondersteuning noodzakelijk maakte; dat 
hij ten hoogste tijdelijk in geldverlegenheid 
ge~aakte, wijl de geldzendingen van zijn zoon 
vertraging ondervonden; dat, nu Beukinga 
niet meer in Anloo woonde, dit op te heffen 
op den weg van Maatschappelijk Hulpbetoon 
of het bureau voor Sociale Zaken te Gronin
gen lag, waar men, naar mag worden aange
nomen, ook beter kon vernemen of het ver
leenen van voorschot noodzakelijk was; 

0. dat de burgemeester van Anloo, door 
aan A. Beukinga een bedrag van f 30 voor de 
vervoerkosten van zijn huisraad, alsmede f 20 
voor de aanschaffing van een ledikant ter 
hand te stellen en daardoor zijn verhuizing 
naar Groningen mogelijk te maken, invloed, 
in den zin van het 1ste lid van art. 40 der 
Armenwet, op de komst van hem en zijne 
echtgenoote heeft uitgeoefend, welke tot toe
passing van het 2de lid van dit wetsartikel 
b ehoort te leiden; 

dat daaraan niet afdoet, of het initiatief 
tot de verhuizing al dan niet van den onder
steunde is uitgegaan en dat bij den burge
meester van Anloo kennelijk het verlangen 
heeft voorgezeten om Beukinga, voor wien 
in zijne gemeente geen hem passende woning 
beschikbaar was, behulpzaam te zijn, vermits 
in zoodanig geval de hulpverleening op een 
andere wijze had kunnen geschieden, zonder 
het risico der armlastigheid op een andere · 
gemeente af te schuiven ; 

dat de burgemeester van Anloo nog heeft 
betoogd, dat niet zou zijn gebleken, dat Beu
kinga kort na zijn komst te Groningen in een 

toestand zou zijn geraakt, die ondersteuning 
noodzakelijk maakte, en dat hij ten hoogste 
in tijdelijke geldverlegenheid zou hebben 
verkeerd in verband met de vertraging in de 
geldzendingen van den zoon Andries Ooster
beek, doch dat in deze opvatting niet kan 
worden gedeeld, aangezien zich hier onge
twijfeld een geval, in art. 28 der Armenwet 
bedoeld, voordeed, ongeacht de mogelijkheid 
de kosten van de ondersteuning ingevolge de 
artt. 63 en volgende der wet op den onder
steunde of diens wettelijke onderhoudsplich
tigen te verhalen; 

Gezien de Armenwet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/x940 van den Rijkscommis
saris voor net bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur besloten: 

te beslissen, dat de kosten van ondersteu
ning van A. Beukinga en diens echtgenoote 
in de gemeente Groningen voor den tijd van 
één jaar ten laste van de gemeente Anloo 
komen. (A. B.) 

25 April 1944. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Reglement 
voorl. pensionneering onderwijzers, art . 
1 lid a.) 

Art. 1, tweede lid, a, van dit regle
ment: .. . een jaarwedde genieten vol
g,,ns de regelen, vastgesteld bij den al
gemeenen maatregel van bestuur, be
doeld in art. 30 der Lager-Onderwijs
wet-1920 ... 

Het woord "volgens" boven bedoeld 
beteekent niet meer dan "naar" of 
"overeenkomstig", zoodat het voldoende 
is, dat, gelijk te dezen het geval was, de 
salarisregeling voor de onderwijzers aan 
de school was aangepast aan- en ge
regeld overeenkomstig die, vervat in 
bovengenoemden algemeenen maatregel 
van bestuur. 

B. T . de Jong, wonende te Rotterdam, 
klager, voor wien ter openbare terechtzit
ting als gemachtigde is opgetreden Mr. Th. 
G . Donner, wonende te 's-Gravenhage, 

tegen: 
den P ensioenraad, gevestigd te 's-Graven
hage, verweerder, voor welken ter openbare 
terechtzitting als gemachtigde is opgetreden 
Mr. W . P . Mulié, commies bij dien Raad, 
wonende te 's-Gravenhage. 

De Centrale ·Raad van Beroep; 
Gezien de gedingstukken; 
Gehoord bovengenoemde gemachtigden; 
Wat aangaat de feiten van het twistge-

ding: 
0. dat verweerder b ij beslissing van 27/30 

October 1943 heeft afgewezen de aanvrage 
om toekenning van voorloopig pensioen van 
B . T. de Jong, laatstelijk onderwijzer aan de 
lagere school der N . V. Rotterdamsche 
Schoolvereeniging te Rotterdam; 
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0. dat verweerder bij beslissing van 26 
Januari 1944 de bezwaren tegen voormelde 
beslissing heeft afgewezen, daarbij overwe
gende: 

dat ingevolge art. r, tweede lid, a, van het 
Reglement voorloopige pensionneering on
derwijzers in dat reglement onder "onder
wijzers" worden verstaan allen, die als hoofd 
of onderwijzer, benoemd aan openbare scho
len voor gewoon, uitgebreid en buitenge
woon lager onderwijs en aan scholen, als be
doeld in art. 4, eerste lid, b en d, der pen
sioenwet, een jaarwedde genieten volgens de 
regelen, vastgesteld bij den algemeenen 
maatregel van bestuur, bedoeld in art. 30 
der lager~onderwijswet-1920, voorzoover zij 
bij ontslag ambtenaar in den zin der pen
sioenwet zijn; 

dat reclamant laatstelijk vóór zijn ontslag 
- r October 1943 - werkzaam was als 
onderwijzer aan een niet gesubsidieerde 
school voor bijzonder lager onderwijs te 
Rotterdam; 

dat de vorenbedoelde bij algemeenen 
maatregei van bestuur - het Bezoldigings
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren - vast
gestelde regelen op het onderwijzend perso
neel in dienst van niet-gesubsidieerde lagere 
scholen, welke scholen vrij zijn in de vast
stelling van de jaarwedden der onderwijzers, 
niet van toepassing zijn; 

dat de eisch in art. r, tweede lid, voor
noemd gesteld, dat de salarieering moet ge
schieden "volgens" dat besluit, aldus moet 
worden begrepen, dat de salarieering inge
volge een wettelijk voorschrift moet steunen 
op het Bezoldigingsbesluit, dus dat zij 
krachtens of bij dat besluit is geregeld, met 
andere woorden: het Bezoldigingsbesluit 
moet rechtens toepasselijk zijn en moet dus 
het recht op de bezoldiging regelen; 

dat, hoewel het schoolbestuur onverplicht 
voor het onderwijzend personeel der school 
en dus ook voor reclamant een salarisrege
ling had getroffen, welke zich geheel aan 
bedoelden maatregel van bestuur aanpaste, 
te zijnen aanzien niet was voldaan aan voor
noemden eisch; 

dat hij derhalve niet een jaarwedde ge
noot volgens de regelen, vastgesteld bij den 
algemeenen maatregel van bestuur, bedoeld 
in art. 30 der lager-onderwijswet-1920, en 
niet was "onderwijzer" in den zin van het 
Reglement voorloopige pensionneering on
derwijzers; 

dat hij mitsdien aan het bepaalde bij art. 
4, eerste lid, a, van dat reglement recht op 
voorloopig pensioen niet kan ontleenen; 

dat zijn bezwaren dus ongegrond zijn; 
0. dat B . T. de Jong tijdig van deze be

slissing in beroep is gekomen en bij klaag
schrift in hoofdzaak heeft aangevoerd: 

dat zijns inziens het standpunt van den 
Pensioenraad onjuist is; 

dat toch immers "volgens" taalkundig (zie 
van Dale: Handwoordenboek der Neder
landsche taal) beteekent: ,,naar", ,,overeen
komstig" en niet "krachtens", ,,steunende 
op"; 

dat volgens de opvatting van den Pen-

sioenraad het bedoelde reglement evenmin 
van toepassing zou zijn op de onderwijzers 
der gesubsic!,eerde bijzondere scholen aan
gezien de sali.rieering van dit onderwijzend 
personeel ook n ;'!t op het bezoldigingsbesluit 
burgerlijke rijksambtenaren steunt; 

op welke gronden hij dezen Raad heeft 
verzocht de bestreden beslissing nietig te 
verklaren en te beslissen, dat hem voorloo
pig pensioen op den voet van genoemd re
glement zal worden toegekend; 

0. dat verweerder bij contra-memorie zijn 
standpunt heeft verdedigd; 

In rechte: 
0. dat op grond van den inhoud der ge

dingstukken vaststaat: 
dat aan klager, geboren 16 Juni 1883, 

met ingang van r October 1943 eervol ont
slag werd verleend als onderwijzer in vasten 
dienst aan de lagere school der N. V. Rot
terdamsche Schoolvereeniging te Rotterdam 
wegens het bereikt hebben van den leeftijd 
van 60 jaren; 

dat hij toen een diensttijd van tenminste 
tien jaren kon doen medetellen; 

dat hij in het geheel tenminste vijf jaren 
werkelijk dienst heeft gedaan; 

dat hij als zoodanig was onderwijzer aan 
een niet gesubsidieerde school, als bedoeld 
in art. 4, eerste lid, onder b, der pensioen
wet 1922; 

dat de salarisregeling voor de onderwijzers 
aan die school sinds r Januari 1934 was 
aangepast aan die, vervat in den algemee
nen maatregel van bestuur, bedoeld in art. 
30 der lager-onderwijswet-1920; 

0. dat thans moet worden beantwoord de 
vraag, of klager recht heeft op toekenning 
van voorloopig pensioen ingevolge de bepa
lingen van het "Reglement voorloopige pen
sionneering onderwijzers"; 

0. dat deze vraag bevestigend moet wor
den beantwoord, indien kan worden gezegd, 
dat klager overeenkomstig het bepaalde bij 
art. 1. tweede lid, sub a, van genoemd re
glement als onderwijzer aan de lagere school 
van voornoemde schoolvereeniging een jaar
wedde genoot volgens de regelen , vastgesteld 
bij den algemeenen maatregel van bestuur, 
bedoeld in art. 30 der lager-onderwijswet-
1920; 

0. dat verweerder van oordeel is, dat dit 
niet het geval is, aangezien het woord "vol
gens" aldus moet worden verstaan, dat de 
salarieering ingevolge een wettelijk voor
schrift moet steunen op dien algemeenen 
maatregel van bestuur, te weten het Bezol
digingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 
1934, en dat derhalve dit besluit rechtens 
toepasselijk moet zijn en het recht op de be
zoldiging moet regelen; 

0. dat deze Raad dit oordeel niet kan 
onderschrijven; 

0. toch dat het woord "volgens" in dit 
verband taalkundig niet méér beteekent dan 
,,naar" of "overeenkomstig" en dat de sala
risregeling voor de onderwijzers aan bedoel
de school, die was aangepast aan en gere
geld overeenkomstig die, vervat in meerge
noemden algemeenen maatregel van bestuur, 
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voldeed aan het desbetreffende vereischte 
van art. 1, lid 2, sub a, va~ het reglement; 

0. dat daaraan niet afdoet, dat het de 
bedoeling van den wetgever is geweest het 
'-nderwijzend personeel der niet gesubsidi
eerde bijzondere scholen van de toepassing 
van het reglement uit te sluiten, nu blijkens 
het vorenstaande die bedoeling in eenige 
bepaling van het reglement niet haar neer
slag heeft gevonden; 

0. dat klager derhalve op grond van de 
bepalingen van meergenoemd reglement 
recht heeft op toekenning van voorloopig 
pensioen met ingang van 1 October 1943 en 
de bestreden beslissing en die van 27 Octo
ber 1943 moeten worden vernietigd; 

Uitspraak doende in naam van het recht: 
Vernietigt de bestreden beslissing, alsmede 

die van 27 October 1943; 
Verstaat, dat klager recht heeft op toe

kenning van een voorloopig pensioen, be
doeld in art. 2, lid 1, van het "R eglement 
voorhopige pensionneering onderwijzers"; 

Kent hem zulk een pensioen toe met in
gang van 1 October 1943; 

Verstaat, dat verweerder het bedrag van 
het pensioen nader zal vaststellen. 

(Gem.stem) 

2 7 April 1944. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 artt. 30 en 58, 1e lid; Bezol
digingsbesluit Burg. Rijksambtenaren 
1934 art. 8.) 

H et bestreden besluit, houdende wei
gering eener periodieke salarisverhoo
ging moet op grond van de notulen der 
vergadering, waarin het is genomen, 
niet worden beschouwd als een straf
besluit. Het strijdt feitelijk met het be
paalde bij art. 8 van het Bezoldigings
besluit, daar de houding, door den be
trokken ambtenaar bij de staking op 30 
April 1943 aangenomen, niet wijst op 
eenig gebrek aan geschiktheid en dienst
ijver. 

Leden van den Raad van Arbeid, 
welks besluit hier in geding is , moeten 
als partij worden aangemerkt, nu zij als 
lid aan de totstandkoming van het be
sluit hebben medegewerkt; zij kunnen 
dus niet als getuigen worden gehoord. 

Uitspraak in zake: 
D e Raad van Arbeid te 's-He,togenbosch, 

-eischer in hooger beroep, voor welken ter 
openbare terechtzittingen van 9 Maart en 6 
April 1944 als gemachtigde is opgetreden Mr. 
G. P . van den Heuvel, advocaat te Amster
dam, 

tegen: 
A. L . M . Verhoeven, wonende te 's-Hertogen
bosch, gedaagde in hooger beroep, in persoon 
ter openbare terechtzittingen van 9 Maart en 
6 April 1944 verschenen, bijgestaan door zijn 
raadsman Dr. L. J . M. Beel, advocaat te 
Eindhoven. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de gedingstukken; 
Gehoord bovengenoemde verschenen per

sonen, alsook ter terechtzitting van 6 Apr. '44 
als getuigen, ambtshalve opgeroepen, Mr. H. 
P . F. M. Mandere en J. W. J. Panis, onder
scheidenlijk voorzitter van en hoofdcommies 
bij den Raad van Arbeid te 's-Hertogenbosch 
en wonende respectievelijk te 's-Hertogen
bosch en te Tilburg, en G. A. Klijn, fabrieks
beambte, wonende te 's-Hertogenbosch; 

Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Raad van Arbeid te 's-Hertogen

bosch - gehoord het voorstel van den plaats
vervangenden voorzitter om per 1 Mei 1943 
een periodieke salarisverhooging ad f 180 te 
verleenen aan den commies A. L. H . Ver
hoeven en gelet op het bepaalde in art. 8 van 
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1934 - d.d. 7 Juni 1943 heeft 
besloten aan A. L . M. Verhoeven per 1 Mei 
1943 een periodieke salarisverhooging te wei
geren; zulks na te hebben overwogen: 

dat de houding, door genoemden ambte
naar aangenomen bij de staking van perso
neel van den Raad van Arbeid te 's-Herto
genbosch op 30 April 1943, van dien aard 
was, dat de belanghebbende daardoor bewe
zen heeft niet voldoende geschiktheid te be
zitten; 

dat er mitsdien geen termen aanwezig zijn 
om Verhoeven voornoemd in aanmerking te 
doen komen voor toekenning van de voorge
stelde periodieke salarisverhooging; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Her
togenbosch bij uitspraak van II December 
1943 - naar welker inhoud hierbij wordt ver
wezen - vorengenoemd besluit, waartegen 
Verhoeven beroep had ingesteld, heeft nietig 
verklaard en heeft bepaald, dat de Raad van 
Arbeid te 's-Hertogenbosch zal besluiten, dat 
aan A. L . M. Verhoeven, adjunct-commies 
bij den Raad van Arbeid te 's-Hertogenbosch, 
ingaande 1 Mei 1943 een periodieke verhoo
ging ingevolge art. 8 van het Bezoldigings
besluit Burgerlijke R ijksambtenaren 1934 
wordt toegekend; 

0. dat Mr. E. Th. A. Hermans, advocaat 
te Amsterdam, als gemachtigde van eischer 
van die uitspraak tijdig in hooger beroep is 
gekomen en op de bij beroepschrift aange
voerde gronden heeft verzocht die uitspraak 
te vernietigen en opnieuw rechtdoende te be
krachtigen eischers besluit van 7 Juni 1943 
en mitsdien aan A. L. M. Verhoeven per 1 
Mei 1943 een periodieke salarisverhooging te 
weigeren; 

0. dat Dr. L. J. M. Beel voornoemd als 
gemachtigde van gedaagde, op de in de con
tra-memorie gestelde gronden, heeft gecon
cludeerd, dat het den Rade behage de uit
spraak van het Ambtenarengerecht, gewezen 
op II D ecember 1943, te bekrachtigen; 

In rechte : 
0. dat voor den Raad op grond van d e ge

dingstukken vaststaat, dat gedaagde ten tijde 
van het bestreden besluit was commies -
niet adjunct-commies, gelijk abusievelijk in 
de beroepen uitspraak is aangegeven - bij 
den Raad van Arbeid te 's-Hertogenbosch op 
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een jaarwedde van f 2700 en dat hij als zoo
danig viel onder de bepalingen van het Alge
meen Rijksambtenarenreglement en het Be
zoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtena
ren 1934; 

O. dat zoowel gedaagde als de eerste rech
ter kennelijk van oordeel zijn, dat het bestre
den besluit is een strafbesluit; 

O. dat dit karakter van het besluit in het 
beroepschrift wordt ontkend, zijnde eischer 
wel van oordeel, dat het besluit in zijn ge
volg door gedaagde als een straf kan worden 
aangevoeld; 

O. dat dit thans door eischer ingenomen 
standpunt, echter in lijnrechte tegenspraak is 
met de verklaring door Mr. G. F. van den 
Heuvel als gemachtigde van eischer - te 
dien tijde verweerder - ter terechtzitting in 
eersten aanleg afgelegd, welke verklaring 
toch luidt : ,,De houding van klager gedurende 
de staking in April was van dien aard dat hij 
als ambtenaar een straf verdiende, die, gezien 
den ernst van het feit zeer matig is, vooral 
met het oog hierop, dat de materieele gevol
gen van deze straf ingevolge art. 9 van het 
Bezoldigingsbesluit bij goeden wil van klager 
in de toekomst opgeheven zouden kunnen 
worden."; 

0. dat uit de notulen der vergadering van 
den Raad van Arbeid te 's-Hertogenbosch 
d .d. 7 Juni 1943 blijkt, dat aanvankelijk bij 
eenige leden de bedoeling voorzat gedaagde 
te straffen, doch dat daarna een der leden 
voorstelde de bestraffingskwestie voorloopig 
te laten rusten , en dat ten slotte is besloten, 
zulks kennelijk in overeenstemming met dit 
voorstel, om, met een beroep op art. 8 van 
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1934, gedaagde wegens gebrek 
aan geschiktheid en dienstijver de periodieke 
verhooging, waarop hij anders aanspraak zou 
hebben gehad, te weigeren; wordende hierbij 
nog opgemerkt, dat de plaatsvervangende 
voorzitter van dien Raad, A. Michielsen, van 
oordeel was, dat op gedaagde in het geheel 
geen maatregel behoorde te worden toegepast 
door dien Raad; 

O. dat de Raad, gelet op den inhoud van 
deze notulen, aanneemt, dat, al moge aan
vankelijk bestraffing van gedaagde in het 
voornemen van eenige leden van dien Raad 
van Arbeid hebben gelegen, die Raad per 
slot, het onderhavige besluit nemende, daar
mede niet heeft bedoeld te nemen en ook in 
feite niet heeft genomen een strafbesluit; 

0. dat derhalve alsnu beantwoording be
hoeft de vraag, of het bestreden besluit, zoo
als het nader bij schrijven van eischer d.d. 18 
Juni 1943 aan gedaagde is aangevuld - met 
de mededeeling n.l., dat in de eerste overwe
ging van dat besluit achter het woord "ge
schiktheid" zijn weggevallen de woorden "en 
dienstijver" - kan worden aangetast op de
zen grond, dat hetzelve feitelijk of rechtens 
strijdt met eenig toepasselijk algemeen ver
bindend voorschrift ; bij bevestigende beant
woording van welke vraag een onderzoek no
pens de vraag, of eischer bij het nemen van 
dat besluit van zijn bevoegdheid kennelijk 
een ander gebruik heeft gemaakt dan tot de 

doeleinden, waarvoor die bevoegdheid is ge
geven, niet aan de orde komt; 

0. dat vanwege gedaagde, toenmaals kla
ger, was gesteld strijd van het bewuste be
sluit met vorengenoemd art. 8; 

0. dat dit artikel, voorzoover hier van be
lang, luidt: 

"De wedden van de ambtenaren, die een 
betrekking bekleeden, waaraan periodieke 
verhoogingen zijn verbonden, worden, ... bij 
voldoende bekwaamheid, geschiktheid en vol 
doenden dienstijver, periodiek verhoogd op 
de wijze, als in de desbetreffende schalen van 
bezoldiging is aangegeven, naar gelang van 
den voor de berekening van de bezoldiging 
geldenden diensttijd in den rang _ of de 
klasse."; 

0. dat in het beroepschrift mede wordt be
toogd, dat gedaagde voldoende bekwaamheid 
mist, doch deze grond niet in het bestreden 
besluit, zooals het is aangevuld, is vermeld, 
zoodat dezelve in casu buiten beschouwing 
behoort te blijven; 

0. ten aanzien van het beweerde niet be
zitten door gedaagde van voldoende geschikt
heid en dienstijver, dat zulks volgens het be
streden besluit zoude blijken uit de houding 
door hem aangenomen bij de staking van 
personeel van den Raad van Arbeid te 
's-Hertogenbosch op 30 April 1943; 

0. dat uit de door gedaagde ter terechtzit
ting van den Raad van 9 Maart 1944 gedane 
mededeelingen - welke mededeelingen, vol
gens gedaagde, door een drietal door hem 
met name genoemde personen zouden kunnen 
worden bevestigd - het tegendeel van het
geen in het aangevallen besluit is te berde 
gebracht zoude volgen, doch eischers gemach
tigde op die terechtzitting de juistheid van 
gedaagde's verklaring in twijfel heeft getrok
ken ; 

0. dat de Raad, in het bijzonder in ver
band met dezen geopperden twijfel, het nood
zakelijk heeft geoordeeld de bedoelde drie 
personen, in den aanhef dezer uitspraak ge
noemd, ter terechtzitting van 6 April 1944 als 
getuigen op te roepen; 

0. dat voorts vanwege eischer bij brief van 
30 Maart 1944 aan dezen Raad is te kennen 
gegeven, dat namens eischer als getuigen ter 
laatstbedoelde terechtzitting zouden worden 
opgeroepen F. J. G. von Burg, H . J. van Buul, 
J . van Geuns, J. Schots, C. L. Traa en H . A. 
Muller, de eerste vier onderscheidenlijk wo
nende te 's-Hertogenbosch, Tilburg, W aal 
wijk en Vught, de beide laatsten wonende t e 
's-Hertogenbosch; 

0 . dat - daargelaten dat de Raad de vier 
eerstgenoemden niet als getuigen zou hebben 
mogen hooren, vermits dezelve, die zijn lid 
van den Raad van Arbeid te 's-Hertogen
bosch en als zoodanig aan het nemen van het 
bestreden besluit hebben medegewerkt, niet 
als getuigen in het onderhavige geding zou
den kunnen zijn toegelaten, imm.!rs zijn partij 
ten deze - geen der bedoelde personen aan 
die oproeping heeft gevolg gegeven; 

0 . dat eischers gemachtigde nog heeft ver
zocht de behandeling der zaak weder te wil
len uitstellen, opdat hij Traa en Muller nog-
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maals als getuigen zou kunnen oproepen, doch 
de Raad, gelet op de verklaringen, hierna te 
vermelden, van de ambtshalve opgeroepen 
wel verschenen getuigen, een zoodanig uitstel 
volstrekt onnoodig oordeelt en het verzoek 
afwijst; • 

0. dat, blijkens het desbetreffende proces
verbaal, die ambtshalve opgeroepen getuigen 
Mr. H. P. F. M. Manders, J. W. J . Panis en 
G. A. Klijn, allen voornoemd, ter terecht
zitting van 6 April 1944 onderscheidenlijk, 
ieder voor zich, onder eede het navolgende 
hebben verklaard: 

Manders: ,,Het is mij bekend, dat het ten 
deze gaat over een besluit tot niet-toekenning 
eener periodieke salarisverhooging aan den 
ambtenaar Verhoeven. Ik weet r.iet met ze
kerheid het bedrag dezer verhooging. Toen 
het besluit werd genomen, was ik ziek. Ik 
weet echter wel, dat er over is gesproken. 

Op 30 April 1943 is Verhoeven des morgens 
omstreeks kwart voor twaalf bij mij geweest. 
Wegens ongesteldheid was ik toen thuis. Hij 
werd bij mij aangediend door de dienstbode. 
Ik had juist bezoek en, daar ik dacht dat het 
een andere Verhoeven was, zei ik haar: Zeg 
maar, dat mijnheer over een half uur terug 
komt. Alvorens de dienstbode deze bood
schap had overgebracht, ging de telefoon; 
eerst luisterde zij en vervolgens nam ik de 
telefoon over en vernam, dat er op den Raad 
van Arbeid werd gestaakt. Toen ik telefo
neerde, zag ik tevens, dat het niet de Ver
hoeven was, dien ik dacht. Ik zei mijn be
zoeker, dat ik dezen mijnheer Verhoeven eerst 
moest spreken en verzocht hem even te wach
ten, terwijl ik Verhoeven in een andere kamer 
zou spreken. De bezoeker was echter juist 
van plan weg te gaan. Tevens kwam de 
dienstbode terug en vertelde mij, dat mijn
heer Verhoeven niet terug kon komen, maar 
mij dringend. moest spreken. 

Verhoeven vertelde mij, dat er bij den 
Raad van Arbeid door eenige jeugdige per
sonen werd gestaakt. Ik zei, dat ik dat niet 
goedkeurde, en dat moest worden gezegd, dat 
men rustig moest blijven en dat degene, die 
staakte, de gevolgen zou moeten dragen. Ver
hoeven vertelde mij, dat de heer Panis dit al 
had gezegd, waarop ik heb geantwoord, dat 
het dan uit mijn naam moest worden her
haald. 

Na den middag belde Verhoeven mij op en 
deelde hij mij mede, dat een raadslid de na
men der stakers had gevraagd; dat raadslid 
was de heer von Burg. Ik heb toen gezegd, 
dat die namen niet mochten worden gegeven, 
want dat ik de zaak instrueerde. 

Bij zijn bezoek had Verhoeven mij gezegd, 
dat de heer Panis als dienstdoende chef hem 
naar mij had gezonden. 

Op 30 April 1943 was ik wel ziek, maar had 
ik nog geen ziekteverlof. Alvorens ik dit 
kreeg, heb ik nog één raadsvergadering ge
leid. Hierop is de staking en de houding van 
Verhoeven behandeld. Het werd echter te 
laat om toen nog een besluit te nemen; dit is 
uitgesteld tot een volgende vergadering. De 
heer von Burg noemde Verhoeven als een der 
ambtenaren, die geen goede leiding had ge-

geven; o.a. vermeldde hij het niet-opgeven 
van de namen der stakers. 

In die vergadering zijn Panis en Verhoeven 
gehoord. Tegen Verhoeven werd de beschul
diging geuit, niet actief genoeg te zijn ge
weest en te hebben getraineerd. Verhoeven 
ontkende dit en wees erop, dat hij zelfs een 
rijwiel had geleend om naar mij te gaan. 

Omtrent de bevoegdheid der raadsleden 
heb ik :nog het gevoelen ingewonnen van het 
Departement van Sociale Zaken en dit heeft 
mijn houding geodgekeurd."; 

Panis: ,,Het is mij bekend, dat er op 30 
April 1943 te 's-Hertogenbosch onrust is ge
weest in verband met neerleggen van werk. 
Hiervan heb ik voor het eerst iets vernomen 
door een agent voor de V.O.V., die vertelde, 
dat er werd gestaakt bij De Gruyter, de wa
terleiding en de P.T.T. Even later kwam Ver
hoeven mij, die toen als waarnemend chef 
optrad, hetzelfde vertellen. Ik heb gezegd, 
dat men niet moest ingaan op zulke oncon
troleerbare geruchten en dat m en rustig aan 
den arbeid moest blijven. Ik was op mijn 
eigen afdeeling, die zich boven bevindt in een 
nogal geïsoleerd lokaal; ·verhoeven's afdee
ling is beneden; ik heb hem gevraagd, mij on
middellijk te waarschuwen als er iets bijzon
ders was. Er was toe op de afdeelingen nog 
niets gaande. 

Ongeveer vijf minuten later telefoneerde 
Verhoeven mij, dat er beneden menschen 
waren, die den arbeid wenschten neer te leg
gen. Toen heb ik op alle afdeelingen de men
schen toegesproken. Het eerst op de afdee
ling van Verhoeven. 

Ik heb Verhoeven apart geroepen en hem 
opgedragen naar den voorzitter te gaan, hem 
het een en ander mede te deelen en om in
structie's te vragen. Ik had geen speciale 
reden om juist hem naar den voorzitter te 
sturen; alleen met hem had ik daarover con
tact gehad. 

Des namiddags zijn er twee heeren van den 
Raad van Arbeid geweest, n.l. de leden-werk
lieden von Burg en Van Buul. Zij vormden 
geen vergadering van den Raad, want de 
voorzitter en de leden-werkgevers ontbraken. 
De voorzitter had mij reeds tevoren gezegd, 
dat de heer Von Burg zou komen om inlich
tingen te vragen over het personeel en over 
de werkzaamheden en dat deze konden wor
den verstrekt. De heeren vroegen ook, welke 
menschen hadden gestaakt. Gelet op de op
dracht van den voorzitter, had ik aanvanke
lijk geen bezwaar de namen te noemen. Ik 
wist ze echter net en belde daarom de afdee
lingschefs op om de namen te vragen. Het 
scheen de heeren wat lang te duren eer die 
namen kwamen en daarom ging ik naar de 
afdeelingschefs toe. Inmiddels had Verhoe
ven verbinding gezocht met den voorzitter 
en deze had gezegd de namen aan die heeren 
niet op te geven. Ik heb den heeren toen me
degedeeld, dat volgens mededeeling van den 
voorzitter de namen niet behoefden opgege
ven te worden. 

Tijdens de onderhavige bespreking heeft de 
heer Von Burg inderdaad gezegd: ,,Ik neem 
er nota van, dat U weigert de namen te 
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geven; deze zaak zal legaal of illegaal worden 
opgelost". Hierin vergis ik mij niet."; 

Manders: ,,De voltallige vergadering van 
den Raad van Arbeid, waarin de heer Panis 
is gehoord, is gehouden na 30 April 1943. 

Op dezen datum had de heer Von Burg 
mij gevraagd, of hij op den Raad poolshoogte 
mocht gaan nemen. Ik meende hiertegen geen 
bezwaar te kunnen maken. Den heer Panis 
heb ik met de komst van den heer Von Burg 
in kennis gesteld. Ik wist niet, dat de heer 
Van Buul mee zou gaan. Toen Verhoeven mij 
later echter mededeelde, dat de heeren om 
namen vroegen, heb ik daartegen wel bezwaar 
gemaakt. Ik wenschte mij de leiding van den 
Raad niet uit handen te laten nemen."; 

P anis: ,,Mijn verklaring had betrekking op 
hetgeen is gebeurd op 30 April 1943. Later 
is er een legale vergadering van den Raad 
geweest, waarin ik ben verhoord.";) 

Klijn: enz.; 
0 . dat de Raad op grond van de verklarin

gen van deze getuigen - aan wier betrouw
baarheid de Raad niet in eenig opzicht twij
felt - niet op eenigerlei wijze de overtuiging 
t,~eft bekomen en dan ook niet aanneemt, dat 
de houding, door gedaagde aangenomen bij 
de staking van personeel - naar gebleken 
is : van een aantal arbeidscontractanten -
van den R aad van Arbeid te 's-Hertogen
bosch op 30 April 1943 van dien aard was, 
dat hij daardoor bewezen heeft niet voldoen
de geschiktheid en dienstijver te bezitten, 
doch integendeel de meening is toegedaan, 
dat gedaagde zich toen en aldaar volkomen 
correct heeft gedragen, heeft getoond het 
noodige initiatief te bezitten en blijk heeft 
gegeven de, redelijke, bevelen, hem vanwege 
zijn chefs gegeven, op de juiste wijze op te 
volgen, daarmede zich aldus geheel gedragen
de als een goed ambtenaar bet(!amt; 

0. dat hieruit volgt, dat aan het bestreden 
besluit de feitelijke grondslag ontbreekt; 

0. dat derhalve, waar voor den Raad vast
staat, dat gedaagde op 1 Mei 1943 overigens 
voldeed aan de voorwaarden, gesteld in vo
rengenoemd artikel 8 voor periodieke verhoo
ging van zijn salaris, het bestreden besluit, 
wegens strijd met dit artikel, moest worden 
nietig verklaard en dan ook op dezen grond, 
doch alleen op dezen grond, de nietig-verkla
ring bij de beroepen uitspraak terecht heeft 
plaats gehad; zijnde daarbij voorts in het 
dictum terecht bepaald hetgeen daarin overi
gens is aangegeven, behoudens dat aldaar in 
plaats van "adjunct-commies" moet worden 
gesteld "commies" , zoodat die uitspraak, met 
deze verbetering, moet worden bevestigd; 

0. dat de Raad nog doet opmerken, dat 
het, wegens het ontbreken in de door eischer 
overgelegde processtukken van eenige nadere 
aanduiding van de bij het bestreden besluit 
aan ged. geïmputeerde "houding" en door 
den op volkomen losse gronden berustenden, 
door eischers gemachtigde geopperden, twij
fel aan de ter terechtzitting van 9 Maart 1944 
door gedaagde verstrekte mededeelingen, noo
dig is geweest, dat kosten tot schadeloosstel
lingvan getuigen zijn moeten worden betaald; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 

Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep, 
met deze verbeterin g, dat in de tweede alinea 
van derzelver dictum in plaats van "adjunct
commies" wordt gesteld "commies". 

(A.B.) 

27 April z944. BESLUIT van den Secre
taris- Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken. (Gemeen
tewet art. 228d. ) 

Wel moet het koopen van bouwter
reinen uit speculatieve doeleinden zoo
veel mogelijk worden tegengegaan, doch 
dit mag er niet toe leiden om ook die 
verkoopen van gemeentegrond te ver
hinderen, ten aanzien waarvan met vol
doende zekerheid kan worden aangeno
men, dat speculatieve overwegingen bij 
den kooper ontbreken. In casu is dit 
het geval. Bovendien bestaat de kans, 
dat bij niet doorgaan van den koop den 
kooper in een andere gemeente grond 
zal trachten te krijgen, en daardoor een 
bestaand bedrijf voor de gemeente ver
loren zou gaan. Voorts heeft de burge
meester den waarborg tegen speculatie
ve bedoelingen aan de zij de van den 
kooper nog versterkt. Tegen verkoop is 
derhalve geen bezwaar. 

De Secre!aris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door den bur
gemeester der gemeente Winschoten tegen 
het besluit van den Commissaris der provin
cie Groningen van 28 Juni 1943, no. 4164/18, 
se afdeeling, waarbij goedkeuring is onthou
den aan de besluiten van voornoemden bur
gemeester van II Maart 1943, nr. 20 en 6 
April 1943, nr. 788/35, tot verkoop van bouw
terrein; 

D en Raad van State, Afde~ling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
19 J anuari 1944, no. 147 (1943); 

0. dat de burgemeester van Winschoten, 
waarnemende de taak van den raad dier ge
meente, op 11 Maart 1943 heeft besloten om, 
onder voorbehoud, dat op dit besluit de ver
eischte goedkeuring wordt verkregen, voor 
het oprichten van een matrassenfabriek en 
dekkleerenhandel te verkoopen aan den Heer 
D . P . Zaadhof, koopman te Winschoten, het 
op de bij dit besluit behoorende en als zoo
danig gewaarmerkte situatieteekening met 
een roode kleur aangegeven perceel grond, 
groot ongeveer us bij 20 meter, deel uitma
kend van het industrieterrein en kadastraal 
bekend in de gemeente Winschoten als ge
deelten van Sectie C. nos. u45 en 1097, zulks 
voor den prijs van f 4.50 per m2 voor het ge
deelte, groot ongeveer 1400 m 2, gelegen tus
schen de rooilijn langs den R ensel en een 
daaraan evenwijdig en op 70 meter ten zuiden 
daarvan gelegen lijn, en van f 3.50 per m 2 

voor het overige gedeelte, groot ongeveer 900 
m 2, met bepaling, dat op dezen verkoop van 
toepassing zullen zijn: 

A. de "Algemeene voorwaarden voor ver -
koop van bouwterrein door de gemeente Win

K 2663 
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schoten", voorzoover daarvan d~or de navol
gende bijzondere voorwaarden met wordt af
geweken; 

B. de volgende bijzondere voorwaarden: 
1. de grond wordt verk<:'~ht _in den staat, 

waarin deze zich op het bJdsbp van over
dracht bevindt; 

2. de tijdstippen, genoemd in artikel 9, 
2e lid, en in artikel II van de "Algemee~e 
voorwaarden voor verkoop van bouwterrei
nen door de gemeente Winschote~" w<:''.den 
gewijzigd in 6 maanden, respectiev~hJk .. 2 
jaren nadat het Gemeentebestuur schnftehJk 
ter kennis van den kooper heeft gebracht, dat 
in verband met de materialenpositie met den 
bouw kan worden begonnen; 

3. bij eventueele liquidatie, overdracht of 
stopzetting van het bedrijf moet de grond aan 
de Gemeente worden aangeboden tegen den 
daarvoor bij aankoop betaalden prijs, ver
meerderd met de getaxeerde waarde van den 
-opstal; 

4. a. als liquidatie of overdracht zal voor 
de toepassing van het bepaalde letter B, sub 
3, niet worden beschouwd een overname van 
het bedrijf door derden of een verandering in 
den bedrijfsvorm, mits door de(n) nieuwe(n) 
eigena(a)r(en) alle verplichtingen van den 
vorigen eigenaar jegens de gemeente worden 
gestand gedaan en de aard van het bedrijf 
geen verandering ondergaat; 

b . onder stopzetting wordt mede verstaan 
zoodanige inkrimping van het bedrijf, dat het 
gemiddeld aantal arbeiders, dat op het ter
rein werkzaam is, gedurende een geheel jaar 
minder bedraagt dan 1 voor elke 1000 m2 ter
.rein of gedeelte daarvan; 

5. de artikelen 17, 18 en 19 der "Alge
meene voorwaarden voor verkoop van bouw
terreinen door de gemeente Winschoten" zijn 
mede van toepassing op het sub 3 van letter 
B bepaalde; 

dat de burgemeester daarbij heeft over
wogen, dat voor de industrieterreinen nog 
geen verkoopprijzen werden vastgesteld; dat 
door den Directeur van gemeentewerken on
der dagteekening van 1 7 October 1942 een 
rapport is ingediend betreffende het verbe
teren van de industrieterreinen der gemeente 
Winschoten; dat in het bedoelde rapport ver
schillende plannen tot verbetering worden 
behandeld; dat aan het door den Directeur 
van gemeentewerken ontworpen -goedkoop
ste, doch niettemin aan alle redelijk te stellen 
eischen voldoend - plan de voorkeur dient 
te worden gegeven; dat in het bedoelde rap
port van 17 October 1942 de prijzen voor de 
door den Heer Zaadhof gewenschte - en op 
de hierbij gevoegde situatieteekening nader 
aangeduide niet-opgehoogde gronden zijn be
c ijferd op f 6 per m 2 voor het gedeelte, ge
legen tusschen de rooilijn langs den Rensel 
en een lijn, daaraan evenwijdig en op 70 me
ter ten Zuiden daarvan gelegen en van f 5 
per m 2 voor het overige deel; dat bij de met 
den adressant en andere gegadigden voor 
gronden in de industrieterreinen gevoerde 
onderhandelingen echter is gebleken, dat de 
genoemde prijzen in vergelijking met die voor 
industrieterreinen in andere gemeenten hoog 

L. 1944 

moeten worden genoemd; dat, aangezien de 
uitvoering van het industrie-havenpl~n-G~
meentewerken in ieder geval belangnJke fi
nancieele offers van de gemeente zal vragen, 
het niet alleen aanbeveling verdient de hier 
bestaande industrieën te behouden, doch te
vens om zooveel mogelijk, o.a. door vaststel
ling van redelijke prijzen voor den benoodig
den grond, andere industrieën voor vestiging 
in de gemeente Winschoten te animeeren; 
dat het in dit verband gewenscht wordt ge
acht op de vorengenoemde grondprij zen van 
respectievelijk f 6 en f 5 per m2 een reductie 
te verleenen van f 1.50 per m 2 zoodat de te 
betalen prijzen respectievelijk f 4-50 en f 3.50 
per m2 zullen bedragen; dat de adressant zich 
hiermede kan vereenigen; dat het noodzake
lijk wordt geoordeeld van Gemeentewege 
maatregelen te treffen, waardoor het maken 
van speculatiewinst op de in de industrieter
reinen verkochte gronden wordt tegengegaan; 
dat dit doel kan worden bereikt, door aan de 
"Algemeene voorwaarden voor verkoop van 
bouwterreinen door de gemeente Winscho
ten" enkele aanvullende bepalingen toe te 
voegen; dat voorts in verband met de huidige 
materialenpositie, tijdelijk van enkele bepa, 
lingen der "Algemeene voorwaarden" dient 1 
worden afgeweken; 

dat de burgemeester van Winschoten v 
volgens op 6 April 19~ heeft besloten or 
voorbehoud, dat op het besluit van u '11/ 
1943, no. 20, zoomede op dit besluit d, 
eischte goedkeuring wordt verkregen: 
besluit van 11 Maart 1943, no. 20 in 
te wijzigen, dat aan den Heer D. P. 7 
koopman, te Winschoten, wordt ver) 
perceel grond, groot ongeveer II5 1 
ter, deel uitmakend van het indu· 
en kadastraal bekend in de gerr 
schoten als Sectie C. nos. 1145 
gedeeltelijk, zulks voor den p 
per m 2 voor een gedeelte, r 
1200 m2, gelegen tusschen c' 
den Rensel en een daaraan 
60 meter ten zuiden daarv· 
van f 3.50 per m2 voor l
groot ongeveer IIoo m2 
het besluit van II Maa· 
gens ongewijzigd van 
den Heer D. P. Zaai 
te verkoopen de op c' 
de besluit van II 11 
rende en als zoode 
teekening met e, 
ven grondstroolr 
meente Winscl
ceelen Sectie 
ongeveer 57 
f 4.50 per r 
noeg 300 
langs der 
en op 6 
lijn, er 
deel, · 
dato 
Jen 
be. 

da 
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1943 genoemde rapport van den directeur van 
gemeentewerken dd. 17 October 1942 welis
waar de grondprijzen voor de industrieter
reinen zijn becijferd op f 6 per m 2 voor het 
gedeelte, gelegen tus.~chen de rooilijn langs 
den Rensel en een It.1n, daaraan evenwij dig 
en op 70 meter ten zuiden daarvan gelegen 
en van f s per m 2 voor het overige deel, op 
welke prijzen een reductie zou zijn te ver
leenen van f 1.50 per m 2, doch dat bij de on
derhandelingen met den Heer Zaadhof met 
dezen overeenstemming is bereikt omtrent 
een prijs van f 4.50 per m 2 voor het gedeelte. 
breed 20 meter en gelegen tusschen de voren
bedoelde rooilijn en een lijn, daaraan even
wijdig en op 60 meter ten zuiden daarvan ge
legen en van f 3.50 per m 2 voor het overige 
gedeelte ; dat mitsdien zijn besluit van 11 
Maart 1943, no. 20, in dien zin moet worden 
gewijzigd, dat aan den H eer Zaadhof wordt 
verkocht een gedeelte, groot ongeveer 1200 
m2 voor den prijs van f 4.50 per m 2 en het 
overige gedeelte, ter oppervlakte van nage
noeg 1100 m 2 van f 3.50 per m 2, waardoor de 
totaal-koopsom voor het geheele ongeveer 
2300 m 2 groot bouwterrein met f 200 wordt 
v~rlaagd; dat de Heer Zaadhof intusschen 
heeft verklaard, de hem in optie gegeven 
grondstrook eveneens van de gemeente te 
willen aankoopen; dat daartegen geen be
zwaar bestaat; dat ook voor dit grondgedeelte 
gelijke prijzen didlen te gelden als voor ·het 
ten westen daarvan gelegen aangrenzend ter
rein; 

dat de Commissaris der provincie Gronin
gen, waarnemende de taak der Ged. Staten , 
bij zijn besluit van 28 Juni 1943, no. 416,i/18, 
se Afd., aan de evengenoemde twee besluiten 
van den burgemeester van W inschoten goed
keuring heeft onthouden, daarbij overwegen
de, dat de tegenwoordige groote vraag naar 
bouwterrein niet normaal kan worden geacht 
en dat, hoewel misschien een deel der aan-

ragen berust op den wensch een of meer be
aaide terreinen in handen te hebben, om, 
oodra zulks weer mogelijk is, daarop te beu-

n, die vraag grootendeels voortvloeit uit 
culatieve overwegingen, welke verband 
den met verwachtingen omtrent een toe
stige, abnormale ontwikkeling der goe
nprijzen; dat derhalve bij voldoening aan 
anvragen niet de minste zekerheid be
dat bij terugkeer van een normalen toe
de beschikbare bouwterreinen in han
llen zijn van hen, die dan het voorne
ebben te bouwen en daartoe ook in de 
heid zijn; dat het de taak van de over

om speculatieve t endenties als de 
n aangeduide zooveel mogelijk tegen 
ook indien oogenschijnlijk verkoop 
vterrein in het directe geldelijke be
de gemeente zou zijn; dat de bona 
igden, bij wie slechts de bedoeling 
h zekerheid te verschaffen, dat zij 
d over bepaalde perceelen kunnen 
om daarop dan te bouwen , niet in 
n geschaad behoeven te worden, 

n hen het voorkeursrecht kan 
end op de gewenschte terreinen, 

nen worden aangekocht, zoodra 

bebouwing weer mogelijk zal zijn; 
dat de burgemeester van Winschoten in 

beroe~ aanvoert, dat de heer Zaadhof eige
naar 1s van een te Winschoten gevestigde 
m~trasse~fabriek en dekkleedenhandel, ge
huisves~ m _een pand aan de R enselkade; dat 
bovendien m enkele andere plaatsen van ons 
land, ~- a. ~ .msterdam en D en Haag, filialen 
gevestigd z11n ; dat de onderneming van den 
~eer_ Zaadhof zich gestadig uitbreidt en wel 
'.n die mate, dat i~ den loop van het vorige 
Jaar het voor wonmg in gebruik zijnde ge
deelte van het pand aan de R enselkade ten 
behoeve van de zaak in gebruik moest wor
den geno~~n l:~ het gezin Zaadhof noodge
dwongen tiJde!tJk een huurwoning moest bt.
trekken , omdat op dat moment geen enk el 
aan de eischen van den heer Zaadhof vol
doend _perceel kon worden aangekocht; dat, 
toen zich dan ook de gelegenheid voordeed 
een ten opzichte van zijn zaak uiterst gunstig 
gelegen st uk bouwterrein, deel uitmakend 
van de z.g. ,.terreinen-Post" van de gemeente 
aan te koopen, daarvan dankbaar gebruik 
werd gemaakt, omdat de heer Zaadhof meer 
in de onmiddellijke nabij heid van zijn onder
neming wenscht te wonen, dan thans moge
lijk is, daar het zich laat aanzien, dat ook het 
momenteel geheel voor matrassenfabriek en 
dekkleedenhandel, annex winkel, in gebruik 
zijnde pand aan de Renselkade binnen af
zienbaren tijd te klein zal zijn en mitsdien 
uitbreiding noodzakelijk, de heer Zaadhof 
verzocht, een gedeelte van het eveneens in de 
onmiddellijke nabijheid gelegen en voor de 
vestiging van industrieën bestemde terrein, 
begrensd door R ensel, Spoorhaven en Tram
haven, v an de gemeente te mogen aankoo
pen; dat uitbreiding van het bestaande pand 
aan de R enselkade onmogelijk is, gelet op de 
aan alle zijden onmiddellijk aangrenzende be
bouwing van andere eigenaren, zoodat, zou 
het niet mogelijk zijn in de gemeente Win
schoten de hand te leggen op een voor het be
oogde doel gunstig bebouwd of onbebouwd 
perceel, verplaatsing van de zaak naar elders 
onder het oog zou moeten worden gezien; 
dat de mogelijkheid - om niet te spreken 
van de noodzakelijkheid - van dit laatste 
reeds meermalen door den heer Zaadhof is 
overwogen, temeer daar Winschoten niet di
rect gunstig gelegen is ten opzichte van zijn 
filialen, noch ook ten aanzien van de overige 
gedeelten van ons land, waar hij handels
relaties heeft of tracht te verkrijgen; dat, zoo
als in de overwegingen, die tot zijn verkoop
besluiten hebben geleid, wordt gezegd, de 
uitvoering van het voor de industrieterreinen 
te Winschoten opgemaakte industrie-haven
plan belangrijke offers van de gemeente zal 
vorderen; dat het daarom niet alleen aanbe
veling verdient nieuwe industrieën voor ves
tiging in W inschoten te animeeren, doch in 
niet mindere mate om de hier reeds bestaande 
industrieën voor deze gemeente te behouden; 
dat, aangezien de aanvraag van den heer 
Zaadhof, om een deel van het industrieterrein 
te mogen aankoopen, als uiterst serieus werd 
beschouwd, een zienswijze, die bij de met hem 
gevoerde onderhandelingen juist bleek te 
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zijn, overeenstemming werd bereikt over een 
grondgedeelte tegen een prijs, die hoewel 
hoog te noemen in vergelijking met de prij
zen, welke in andere gemeenten voor indus
trieterreinen worden betaald, in de gegeven 
omstandigheden door den heer Zaadhof ac
ceptabel werd geacht; dat uit het voorgaande 
duidelijk zal zijn geworden, dat hier geen 
sprake is van aankoop uit speculatieve over
wegingen en dat het door hem, burgemeester, 
aan den heer Zaadhof verkochte gedeelte bij 
terugkeer van een normalen toestand inder
daad in handen zal zijn van hem, die dan het 
voornemen heeft te bouwen en daartoe ook 
in de gelegenheid zal zijn; dat hij met den 
Commissaris der provincie van meening is, 
dat de Overheid o. m . tot taak heeft, specu
latieve tendenties zooveel mogelijk tegen te 
gaari; dat hij niet tot verkoop zou hebben be
sloten, indit!n eenig vermoeden had bestaan, 
dat de heer Zaadhof bedoelingen in die rich
ting koesterde; dat, hoewel de "Algemeene 
voorwaarden voor verkoop van bouwterrei
nen door de Gemeente Winschoten", op el
ken grondverkoop van toepassing worden 
verklaard, daardoor reeds een deugdelijke 
rem tegen ontoelaatbare handelingen en voor
nemens wordt aangelegd, zooals o. a.- uit de 
artt. 16 tot en met 19 dier Voorwaarden 
volgt en de zekerheid bestond, dat Zaadhof's 
aanvraag door het belang der ontwikkeling 
van diens onderneming in het bijzonder en 
in die van de gemeente in het algemeen werd 
geleid, niettemin in het verkoopbesluit de 
noodzakelijkheid tot uitdrukking werd ge
bracht van gemeentewege alle die maatrege
len te treffen, waardoor het maken van even
tueele speculatiewinst op de in de industrie
terreinen verkochte gronden wordt tegenge
gaan; dat daarom de "Algemeene Voorwaar
den voor grondverkoop" met enkele bepalin
gen werden aangevuld; dat de heer Zaadhof 
met een en ander volkomen accoord ging; dat 
in afwachting van het tijdstip, dat in verband 
met de bouwmaterialenpositie met den bouw 
van de nieuwe matrassenfabriek c.a. op het 
gekochte terrein kan worden aangevangen, 
hij reeds nu alle daarvoor noodige voorberei
dende maatregelen wenscht te treffen ; dat 
door de afwijzende houding van den Com
missaris der provincie ernstig gevaar bestaat, 
dat de heer Zaadhof zal besluiten tot ver
plaatsing van zijn onderneming naar elders, 
wat hij, burgemeester, niet in het belang van 
de gemeente acht en wat dient te worden 
voorkomen, nu daartoe de gelegenheid be
staat; 

0 . dat het standpunt van den Commissaris 
der provincie Groningen, volgens hetwelk het 
koopen van bouwterreinen uit speculatieve 
doeleinden, door de Overheid zooveel moge
lijk moet worden tegengegaan, in het alge
meen weliswaar juist moet worden geacht, 
doch dat dit er niet toe mag leiden om ook 
die verkoopen van gemeentegrond ten aan
zien waarvan met voldoende zekerheid kan 
worden aangenomen, dat speculatieve over
wegingen bij den kooper ontbreken, te ver
hinderen; 

dat nu met den, op verzoek van de Afdee-

ling van den Raad van State voor de Geschil
len van Bestuur, nader te dezer zake ge~aad
pleegden Hoofdinspecteur van de Volksge
zondheid (Volkshuisvesting) moet worden 
geoordeeld, dat de onderwerpelijke vervreem_ 
ding van gemeentegrond aan den heer D . P . 
Zaadhof als een verkoop van het evenbedoel
de karakter kan worden aangemerkt, daar 
kan worden aangenomen, dat deze kooper 
het betreffende terrein wenscht te koopen 
om het voor zijn bedrijf in exploitatie te bren
gen; 

dat daarbij komt, dat deze verkoop in het 
belang der gemeente moet worden geacht, 
daar bij het niet doorgaan daarvan de kans 
bestaat, dat de heer Zaadhof in een andere 
gemeente grond zal trachten te verkrijgen, en 
daardoor een bestaand bedrijf voor de ge
meente Winschoten verloren zou gaan; 

dat tenslotte niet mag worden voorbijge
zien, dat de burgemeester van Winschoten 
door het toevoegen van enkele bepalingen 
aan de "Algemeene Voorwaarden voor ver
koop van bouwterrein door de gemeente Win
schoten" den waarborg tegen speculatieve be
doelingen aan de zijde van den kooper nog 
heeft versterkt; 

dat met het oog op het vorenstaande het 
bestreden besluit van den Commissaris der 
provincie Groningen niet kan worden gehand
haafd; 

Gezien de Gemeentewet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening no. 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: 

met vernietiging van het besluit van den 
Commissaris der provincie Groningen van 28 
Juni 1943, no. 4164/18, se Afdeeling, de be
sluiten van den burgemeester van Winscho
ten van II Maart 1943, no. 20 en 6 April 
1943, no. 788/3 5 alsnog goed te keuren. 

(A.B.) 

27 April z944. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken. (Gemeen
tewet 228d.) 

Al is het juist, dat het koopen van 
bouwterreinen met speculatieve doel
einden door de overheid zooveel moge
lijk moet worden tegengegaan, zoo moet 
toch worden geoordeeld, dat de ver
vreemding der onderwerpelijke terrei
nen in het belang der gemeente is. Im
mers is het van groot belang, met het 
oog op het ook reeds vroeger bestaande 
woningtekort, dat zoo spoedig mogelijk 
de bouwplannen voor bouw na den oor
log kunnen worden gereedgemaakt; bo
vendien betreft het hier weinig gewilde 
terreinen, zoodat gevaar bestaat, dat er 
na den oorlog bij een voldoend aanbod 
van gunstiger terreinen, voor de onder
werpelijke geen gegadigden meer te 
vinden zullen zijn; tenslotte kan worden 
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aangenomen, dat bij dezen verkoop 
geen speculatieve overwegingen in het 
spel zijn. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door den 
burgemeester der gemeente Marum tegen het 
besluit van den Commissaris der provincie 
Groningen van 28 Juni 1943, n°. 3964/12, 
5• afdeeling, waarbij goedkeuring is onthou
den aan het besluit van voornoemden burge
meester van 24 Maart 1943, n°. 13, tot ver
koop van bouwterrein; 

Den Raad van State, Afdee!ing voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
19 Januari ,;:;,44, n°. 146 (1943) ; 

O. dat de burgemeester der gemeente 
Marum, waarnemende de taak van den raad, 
op 24 Maart 1943 heeft besloten om, be
houdens goedkeuring van den Commissaris 
der provincie Groningen, aan de na te melden 
personen onder de bij besmit van den burge
meester dd. 1 April 1942 vastgestelde "Bij
zondere voorwaarden, waaronder bouw
terreinen in de gemeente Marum zullen 
worden verkocht" te verkoopen het in de 
kolommen 1 en 2 vermelde bouwterrein 
tegen de in kolom 6 vermelde totale koopsom : 

.... 
~ c" ... .., 0 z 

00 --1 ... "' ... ~ C o -·::. ::i. 

: :: E:: 'E.E:: i:: 

:x:~ e: "' "'· ;.: 
::i.., [ < §> .... i:: aq i:: i:i'. i:i'.= 3 o.iii~ a a:~ ~ Ë g-Î»~ ~ - ~ t"". 

a a-==:s -· .., ::i ::ro. ~::s.., ~~ aq ~ ~ 
- i:: "'(/) (/) .... ~ 

ër" "' .... '0 -:::ç ;;;-
::, 

c::9 E:: !:J' p. ;l ::r :Ss::·?:l :: 
~~ "'c::~ :,::2.g,iu < 

2 ~-~~::· 2 · ;,;-< 0 Z 
(') -· a::r:::a~:i::aP- 0"' 0"' ::r!!. 0::, ::i"' .... -- ~'0 ::,-0. " t"" '0 o.'E.3 ::i 

aq .... 0 ~ :i:: "' ~ g ;g "' ~ ::.:si!. ~ .... (/) 

~ :t :::3 .... 
'0. ~ 

... ... .... c"< c;") 
"' "' °' 0 0 

~ g ~ ël 0 "' 0 0 0 ... 0 0 0 0 .., 0 

: : : a~ 
l?.:: ::r .... 

: :, 1 ~ S' 

!" !" ... ... ... 
~Jl ... ... "' °' --1 

"' "' 0 --1 00 

'"'" 
(/) 

... ... ... ... ... 
ltc"~'O >-l 0 ... ... °' --1 

00 00 ... --1 00 ~ g ::s '"1 !;. 
"' "' ? ? "' °' "' 1 1 ·, l?. ~ ;r~= e!. 
0 0 ::, 1"" ('\'I 

:,;-0 
-·'0 
~a 
~ ~ 

::, 7 

dat de burgemeester daarbij heeft over
wogen, dat bij zijn besluiten van 15 April 
1942 n°. 14 (B. W .) en 7 October 1942, n° . 5 

(B. W.) , goedgekeurd door den Commissaris 
der provincie Groningen bij zijn besluiten 
van 13 Mei 1942, n°. 4775, s• afdeeling en 
23 Februari 1943, n°. 1071, s• afdee!ing, is 
besloten tot het verkoopen van een aantal 
bouwterreinen, gelegen in het uitbreidings
plan der gemeente Marum, plan "Lijklaan" 
onderdeel Marum-West en plan "Hulshof" 
onderdeel Marum-Kruisweg; dat na den 
verkoop van de in voormelde besluiten om
schreven bouwterreinen, welke gelegen zijn 
aan de in de genoemd~ plannen reeds aan
gelegde wegen, thans nog zes terreinen be
schikbaar zijn ; 

dat één van deze terre inen (n°. 3 van het 
plan, ,,Lijklaan") voor!oopig niet voor ver
koop in aanmerking komt, aangezien hierop 
een boerderijtje staat, hetwelk tegelijk met 
in het uitbreidingsplan gelegen landerijen 
door de gemeente wordt verhuurd, terwijl 
bovendien dit perceel uitsluitend toegang 
verschaft tot daarachter gelegen aan de 
gemeente toebehoorende landerijen; dat de 
overige vijf bouwterreinen evenwel nog voor 
directen verkoop beschikbaar zijn en dat 
zich hiervoor reeds een vijftal gegadigden 
hebben aangemeld; dat evenwel de Com
missaris der provincie Groningen, blijkens 
zijn bij schrijven dd. I Februari 1943, n°. 
107 r, s• afdeeling, toegezonden afschrift 
van zijn tot de in deze provincie bestaande 
kringen van burgemeesters gerichten brief 
van 18 Januari 1943, n°. 924 N.N., 5• af
deeling, het in het algemeen wenschelijk 
acht, dat de overheid zich in de huidige 
tijdsomstandigheden onthoudt zoowel van 
het aankoopen als van het verkoopen van 
grond , aangezien het opkoopen van bouw
terreinen veelal plaats heeft met kennelijk 
speculatieve oogmerken; dat, al moge het 
waar zijn, dat het aan- en verkoopen van 
grond vooral den laatsten tijd veelvuldig 
plaats heeft uit overwegingen van specula
tieven aard, dit toch bij het koopen van bouw
terreinen van de gemeente zeer moeilijk het 
geval kan zijn, nu de voorwaarden, waar
onder bouwterreinen in de gemeente Marum 
worden verkocht , dusdanig scherp zijn ge
steld, dat het risico voor de koopers om zich 
met het oog op speculatie in het bezit van 
deze terreinen te stellen, ongetwijfeld te 
groot zal zijn ; dat nu in de plannen "Lijk
laan" en "Hulshof" nog slechts vijf bouw
terreinen beschikbaar zijn, er geen bezwaar 
tegen bestaat, integendeel het zelfs aan
beveling verdient , deze alsnog van de hand 
te doen, aangezien hierdoor verzekerd zal 
zijn, dat de onderhavige gedeelten van het 
uitbreidingsplan zoo spoedig mogelijk nadat 
bouwmaterialen beschikbaar zijn, in hun 
geheel zullen zijn volgebouwd, waarna een 
nieuw plan ter hand kan worden genomen; 
dat bovendien de gegadigden voor deze vijf 
bouwterreinen kunnen worclen aangemerkt 
als bonafide koopers, die tot aankoop over
gaan met cle bedoeling op het terrein voor 
zichzelf een woning te bouwen, dan wel de 
te stichten woning te verhuren aan derden; 

dat de Commissaris der prov incie Gronin
gen, waarnemende de taak der Gedeputeerde 
Staten, bij zijn besluit van 28 Juni 1943, 
n°. 3964/ 12, s• afdeeling, aan het evenver
melde besluit van den burgemeester der 
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gemeente Marum ·goedkeuring heeft ont
houden, daarbij O'- erwegende, dat de tegen
woordige groote vraag naar bouwterreinen 
niet normaal kan worden geacht en dat, 
hoewel misschien een deel der aanvragen 
berust op den wensch een of meer bepaalde 
terreinen in handen te hebben om, zoodra 
zulks weer mogelijk is, daarop te bquwen, die 
vraag grootendeels voortvloeit uit specula
tieve overwegingen, welke verband houden 
met verwachtingen omtrent een toekomstige, 
abnormale ontwikkeling der goederenprijzen; 
dat derhalve bij voldoening aan de aanvragen 
niet de minste zekerheid bestaat, dat bij 
terugkeer van een normalen toestand de 
beschikbare bouwterreinen in handen zullen 
zijn van he.n, die dan het voornemen hebben 
te bouwen en daartoe ook in de gelegenheid 
zijn; dat het de taak van de overheid is om 
speculatieve tendenties als de hiervoren 
aangeduide zooveel mogelijk t egen te gaan, 
ook indien oogenschijnlijk verkoop van 
bouwterrein in het directe geldelijke belang 
van de gemeente zou ziin; dat de bona fide 
gegadigden bij wie slechts dl" bedoeling voor
zit zich zekerheid te verschaffen, dat zij te 
zijner tijd over bepaalde perceelen kunnen 
beschikken om daarop dan t e bouwen, niet 
in hun belangen geschaad behoeven te 
wor.den, aangezien aan hen het voorkeurs
recht kan worden verleend op de gewenschte 
terreinen, welke dan kunnen worden aan
gekocht zoodra bebouwing weer mogelijk 
zal zijn; · 

dat de burgemeester vari Marum in beroep 
aanvoert, dat, hoewel hij aanneemt, dat in 
vele gevallen van aan- en verkoop van bouw
terreinen de opgesomde overwegingen in het 
besluit van den Commissaris steekhoudend 
moeten worden geacht, hij toch meent, dat 
bij de beoordeeling van zijn besluit tot ver
koop van terreinen ook op andere belangen 
moet worden gelet; dat immers, zooals uit de 
overwegingen vaP. zijn besluit dd . 24 Maart 
1943 blijkt, het hier. nog slechts vijf bouw
terreinen in de plannen "Lijklaan" en 
"Hulshof" betreft, zoodat na verkoop van 
deze terreinen voorloopig geen terreinen m eer 
ter beschikking zijn; dat na afloop van den 
oorlog alzoo een gehee. nieuw plan zou kunnen 
worden aangesneden, terwijl voorts de plan
nen "Lijklaan" en "Hulshof" zoo spoedig 
mogelijk, nadat bouwmaterialen beschik
baar zijn, in hun geheel zullen worden vol
gebouwd; dat bovendien hiArbij moet worden 
opgemerkt, dat deze vijf laatste terreinen 
verreweg de minst gewilde terreinen zijn, 
hetwelk reeds moge blijken uit het feit, dat 
deze tot het iaatste zijn overgebleven ; dat 
deze meening ten opzichte van de terreinen 
is gegrond op de volgende omstandigheden; 
dat twee van de terreinen, gelegen in het 
plan "Lijklaan" 30 cm te laag liggen, zoodat 
op een aanmerkelijke ophooging moet woroen 
gerekend; dat het volgende terrein van het 
plan "Lijklaan" in tegenstelling met andere 
perceelen van dezelfde grootte tijdelijk belast 
wordt met een erfdienstbaarheid (reed) ten 
behoeve van een achtergelegen perceel en 
zich uit hoofde daarvan dan ook minder 
goed eigent voor het exploiteeren als tuin
grond e. d .; dat het eerste perceel van het 
plan "Hulshof", gezien zijn vorm als bouw-

terrein, minder gewild is, terwijl in het 
laatste perceel nog 2 slooten aanwezig zijn, 
die beide, indien er gebouwd wordt, moeten 
worden gedempt; dat hieruit blijkt, dat deze 
vijf perceelen door de genoemde omstanoig
heden verhoudingsgewiis aanmerkelijk duur
der zijn dan de andere terreinen van dezelfde 
grootte en voor dezelfde prijzen zöjn ver
kocht; dat de mogelijkheid zelfs bestaat, dat, 
indöen er weer andere terreinen ter beschik
king zijn, hetzij van de ge.neente, hetzij van 
particulieren, de gemeente Marum de onder
havige terreinen niet van de hand zal kunnen 
doen, omdat er geen belangstelling voor 
bestaat; · dat op grond van de voorwaarden 
van verkoop op ieder bouwterrein een woning 
gebouwd dient te worden, alvorens door 
den eigenaar vrij tot verkoop kan worden 
overgegaan en op grond van die voorwaarden 
er geen enkele reden is om aan te nemen, dat 
zulks niet zal geschieden bij terugkeer van 
normale toestanden; dat, afgezien evenwel 
van de formee)e bepalingen, die specula.tie 
verhinderen, er met het oog op den persoon 
van de koopers geen enkele aanleiding is om 
aan te nemen, dat door hen met de terreinen 
zal worden gespeculeerd; dat bij alle vijf 
koopers het voornemen bestaat, zoodra moge
lijk, op de terreinen woningen te stichten; 
dat het voorts zoowel in het belang van de 
gemeente alsook van de koopers is, dat 
reeds thans tot verkoop wordt overgegaan, 
aangezien met het oog op het opmaken van 
een ontwerp-programma voor woningbouw 
door de Inspectie van de Volkshuisvesting 
en den Dienst van den Algemeen Gemach
tigde voor de Bouwnijverheid reeds thans 
bouwplannen van na ·afloop van den oorlog 
te stichten woningen moeten worden opge
maakt en ingezonden; dat het voordeel 
hiervan is, dat de moge1ijkheid bestaat; dat 
de bouw van Rijkswege financieel mogelijk 
wordt gemaakt, terwijl ook voor het uit
voeren van deze bouwplannen in cle eerste 
plaats materialen ter beschikking zullen 
worden gesteld ; dat in de gemeente Marum, 
waar reeds m gewone tijden groote woning
nood bestond, na afloop van den oorlog op 
korten termijn een zoo groot mogelijk aan
tal woningen moeten worden gebouwd, het
welk wordt bevorderd door verkoop van de 
terreinen en inzending van de bouwplannen; 
dat, aangezien dus blijkt, dat door verkoop 
van de terreinen op geen enkele wijze specu
latie in de hand wordt gewerkt, terwijl het 
in alle opzichten zoowel in het be,ang van 
de gemeente als van de koopers is, dat deze 
terreinen worden verkocht, hij dan ook meent , 
dat het hier een bijzonder ge-.,al betreft, 
waarbij de normale overwegingen dienen te 
worden uitgeschakeld en aan het besluit tot 
verkoop van de terreinen goedkeuring kan 
worden verleend ; 

0. dat het standpunt van den Commissaris 
der provincie Groningen, volgens hetwelk 
het koopen van bouwterreinen met specu
latieve doeleinden, door de Overheid zooveel 
mogelijk moet worden tegengegaan, in het 
algemeen weliswaar juist is, doch dat dit 
er niet toe mag leiden om eiken verkoop van 
gemeentegrond, ook als deze in het belang 
van de betrokken gemeente moet worden 
geacht, tegen te gaan; 
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dat nu met den, op verzoek van de Afdee
ling van den Raad van State voor de Ge
schillen van Bestuur, nader te aezer zake 
geraadpleegden Hoofdinspecteur van de 
Volksgezondheid (Volkshuisvesting) moet 
worden geoordeeld, dat de vervreemding 
van de orderwerpelijke terreinen in het be
lang der gemeente Marum is; 
dat het toch vooreerst, met het oog op het 
ook reeds in voormaligen tijd ter plaatse 
bestaande woningtekort, van groot belang 
is dat zoo spoeaig mogelijk de bouwplannen 
voor den bouw na den oorlog kunnen worden 
!? ereed gemaakt; 

dat daarbij nog komt, dat het hier weinig 
gewilde terreinen betreft, zoodat het gevaar 
bestaat dat er na den oorlog bij een voldoend 
aanbod van gunstiger terreinen, voor de 
onderwerpelijke geen gegac1igden meer te 
vinden zullen zijn; . 

dat tenslotte op grond van de stukken kan 
worden aangenomen, dat bij dezen verkoop 
g~en speculatieve overwegingen in het spel 
ZlJn; 
- dat met het oog op het vorenstaande het 
bestreden besluit van o.en Commissaris aer 
provincie Groningen niet kan worden ge-
handhaafd; · 

Gezien de Gemeentewet; 
Heeft op grond van paragraaf I der Ver

ordening n°. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffe.1de de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partemehten van Algemeen Bestuur be
sloten: 

met verniet:ging van het besluit van den 
Commissaris der provincie Groningen van 
28 Juni 1943, n°. 3964/12, 5• afdeeling, het 
besluit van den burgemeester der gemeente 
Marum van 24 Maart 1943, n°. 13, alsnog 
goed te keuren. 

• j , (A.B. ) 

4 Mei 1944. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Armenwet art. 63.) 

Ook aan een minderjarige, onverschil
lig of deze al dan niet onder ouderlijke 
macht staat, kan ondersteuning worden 
verleend. Dit kan geschieden recht
streeks aan den minderjarige of middel
lijk, indien de steun wordt verleend aan 
den ouder, met gehoudenheid om het
geen hem a ls steun geboden wordt aan 
het kind ten goede te doen komen, en 
dit ook in feite aan het kind ten goede 
is gekomen. 

Anders Concl. Proc.-Gen. 

VERZOEKSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
De Gemeentelijke Dienst voor Maatschap

pelijk Hulpbetoon, instelling als bedoeld b ij 
art. 2 sub I, letter a der Armenwet 1912, ge
vestigd te 's-Gravenhage, te dezer zake ver
tegenwoordigd door zijn Bestuur, adv. Mr. 
P. S . Noyon te 's-Gravenhage; 

dat verzoeker op den I November 1943 tot 
den Kantonrechter te Zevenbergen het ver
zoek heeft gericht, een daarbij overgelegden 

staat van kosten ten bedrage van f 19.50 over
eenkomstig art. 64, lid 1, sub 2 en lid 2 Ar
menwet executoir te verklaren tegen J. A. 
M ., wonende te Z ., zulks op grond dat ver
zoeker de in dien staat vermelde kosten van 
ziekenhuisverpleging van 5 tot en met 1 7 
October 1942 ten bedrage van f 52 had ge
maakt ten behoeve van den armlastige J. A. 
M., geboren 6 October 1942, dat de vader 
van dezen minderjarige, A. C . J . M., wonen
de te G., van wiens gezin de amlastige 
deel uitmaakte, niet in staat was aan zijn uit 
art. 353 lid 2 B. W . voortvloeiende verplich
ting te voldoen, dat verzoeker ten deze als 
uitvoerder der Armenwet was opgetreden. dat 
aan de vereischten, door deze wet gesteld, was 
voldaan, en dat J. A.M. voornoemd, wonen
?e te Z., grootvader van den minderjarige, 
m staat moest worden geacht met ingang 
van 5 October 1g42 een bedrag van f 1.50 
per week te restitueeren, zoodat hij in totaal 
een bedrag van f 1g.50 verschuldigd was; 

dat de Kantonrechter bij beschikking van 
den 10 November 1943 verzoeker niet-ont
vankelijk heeft verklaard in zijn verzoek op 
grond dat de kosten van ziekenhuisverpleging 
van een minderjarige ingevolge art. 353 lid 2 

B. W. komen ten laste van de ouders, zoodat 
de minderjarige niet als "ondersteunde" in 
den zin van art. 63 der Armenwet kan worden 
aangemerkt en derhalve de kosten niet zijn 
kosten in den zin van art. 63 der Armenwet ; 

dat verzoeker tegen deze beschikking be
roep in cassatie instelt en daartegen het vol
gende middel aanvoert: 

S . of v . t. der artt. 28, 30, 38, 63, 64, 65, 66, 
69 Armenwet, 383 B. W., 48 Rv., door te be
slissen, dat een minderjarige niet als "onder
steunde" in den zin van art. 63 der Armen
wet kan worden aangemerkt en derhalve de 
te zijnen behoeve door een burgerlijke in
stelling_ gemaakte ziekenhuiskosten niet zijn 
kosten in den zin van art. 63 der Armenwet 
op grond dat deze kosten ingevolge art. 353 
lid 2 B . W . komen ten laste van de ouders, 
t en onrechte aangezien noch de letter, noch 
de zin van den Armenwet, noch eenige andere 
bepaling, zich tegen het verleenen van onder
steuning aan een minderjarige, die ouders 
heeft, verzet; 

dat verzoeker ter toelichting van dit mid
del opmerkt : 

dat de Armenwet in art. 28 als eenige voor
waarden voor het verstrekken van onder
steuning noemt, dat de arme zich het nood
zakelijk levensonderhoud niet kan verschaf
fen, dat hij dit niet ontvangt van hen, die tot 
het verstrekken van het noodzakelijk levens
onderhoud aan den arme zijn gehouden, hoe
wel een verzoek daartoe gedaan is, en dat de 
arme geen ondersteuning van kerkelijke, bij 
zondere of gemengde instellingen ontvangt; 

dat hierin niet te lezen is, dat als eisch voor 
het verleenen van ondersteuning zou gelden, 
dat de arme niet jegens zijn ouders een wet
telijke aanspraak op levensonderhoud zou 
hebben, doch integendeel uitdrukkelijk on
dersteuning mogelijk verklaard wordt in het 
geval, dat personen die tot het verstrekken 
van het noodzakelijk levensonderhoud zijn 
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gehouden, bestaan, doch hun verplichting 
niet nakomen; 

dat het tegendeel voor het onderhavige ge
val niet mag worden afgeleid uit het verschil 
tusschen de onderhoudsverplichting van art. 
353 lid 2 B. W. van ouders ten aanzien hun
ner minderjarige kinderen en de overige wet
telijke alimentatieverplichtingen tusschen 
bloed- en aanverwanten in de rechte lijn, 
welk verschil daarin zou bestaan, dat art. 353 
lid 2 B. W. he~ geheele levensonderhoud van 
minderjarige kinderen zonder voorbehoud ten 
laste der ouders brengt, terwijl de overige 
alimentatieverplichtingen slechts een subsi
diair karakter dragen; 

dat verzoeker zich niet ontveinst, dat dit 
verschil, een uitvloeisel van het gezinsver
band, waarin ouders en kinderen normaliter 
leven, ten gevolge heeft, dat ten behoeve van 
een armlastig minderjarig kind ondersteu
ning aan den vader of de moeder kan worden 
verstrekt, doch niet valt in te zien, dat dit de 
eenige wijze zou zijn, waarop een armenin
stelling in het levensonderhoud van een min
derjarig kind kan bijdragen; 

dat het v.erzoeker bekend is, dat de Kroon 
bij verschillende gelegenheden (K. B. 6 Dec. 
1933, A. B. 1934 bi. 243, 20 Juni 1939 no. :19, 
Gemeentestem no. 4586) ervan is uitg-egaan, 
dat bij betalingen ten behoeve van een min
derjarige in beginsel de vader als de onder
steunde moest worden aangemerkt, doch het 
daar ging over de vraag, welke gemeente, die 
van de woonplaats van den vader of die van 
de verblijfplaats van het kind, zich het lot 
van deze minderjarige moest aantrekken, 
zoolang geen van beide dit gedaan had, en de 
Kroon toen behoudens bijzondere omstandig
heden aan eerstgenoemde gemeente de voor
keur gaf, doch hiermede geenszins is b eslist, 
dat, indien ·de andere gemeente (resp. burg. 
armbestuur) de ondersteuning vrijwillig zou 
hebben. verstrekt, deze ondersteuning niet 
geacht zou mogen worden op grond der Ar
menwet te zijn verleend; 

dat verzoeker nog ter ondersteuning van 
zijn standpunt wijst op een vonnis der Arr.
Rechtbank te Utrecht van 31 Augustus 1940, 
o pgenomen in het weekblad "Sociale Zaken" 
van 3 December 1941, op andere gronden 
vernietigd bij arrest van den Hoogen Raad 
van 8 Juli 1941 (1941 no. 926; Red.) inzake 
Maatschappelijk Hulpbetoon te U . tegen G. 
R. te U., bij welk vonnis zelf een ondersteu
ning, -in feite gegeven aan den vader t en 
behoeve van het gezin, voor het verhaal t en 
<leele is beschouwd als ondersteuning aan 
den minderjarige; 

dat verzoeker nog ad informandum wil me
dedeelen, -dat het Kantongerecht te 's-Gra
venhage er bij verzoeker op heeft aangedron
gen, dat deze zijn verzoeken tot verhaal van 
ten behoeve van minderjarigen gemaakte 
kosten zoo zoude inrichten, dat daarin de 
o ndersteuning als aan den minderjarige ver
leend wordt beschouwd; 

dat t enslotte de Kantonrechter in zijn be
schikking een overweging "ten overvloede" 
heeft opgenomen van de strekking, dat het 
"zeer te bezien staat", of de vader van den 

minderjarige, gezien zijn inkomsten, niet in 
staat is om de gemaakte kosten te betalen, 
doch naar de meerring van verzoeker deze 
overweging, die niet meer doet dan twijfel 
uiten aan de juistheid van een der gronden 
van het verzoek, niet kan worden aangemerkt 
als een tweede zelfstandige grond voor de be
slissing, die vernietiging op grond van een 
middel, uitsluitend tegen den anderen grond 
gericht, zou verhinderen ; 

Met verzoek: dat het den Hoogen Raad 
behage, de beschikking waartegen beroep, te 
vernietigen, me~ zoodanige verdere beslissing 
als den Hoogen Raad juist zal voorkomen. 

Conclusie Proc.-Gen. Wijnveldt. 

0 . dat uit art. 28 der Armenwet volgt, dat 
eerst tot ondersteuning mag worden overge
gaan, indien de te ondersteunen persoon zich 
het noodzakelijk levensonderhoud niet kan 
verschaffen, en indien de betrokkene dit niet 
ontvangt hetzij van hen, die ingevolge de 
wet gehouden zijn tot het verstrekken daar
van, hetzij van bepaalde instellingen; 

dat wanneer aan deze voorwaarden vol
daan is, men van een ondersteunde in den 
zin van art. 6.l der Wet kan spreken, het
geen echter niet tot gevolg heeft, dat daar
mede uitsluitend de persoon bedoeld moet 
zijn, die van den vorm der ondersteuning, 
als b.v. verpleging in een ziekenhuis, het on
middellijk nut ondervindt; 

dat uit geen enkele bepaling der Armen
wet toch blijkt, dat de wetgever den meest 
sprekenden onderhoudsplicht, die geregeld is 
in artt. 353 vlg. B. W., te weten die van 
ouders jegens hun minderjarige kinderen, in 
eenigerlei opzicht heeft willen aantasten; 

dat daaruit is af te leiden, dat in een ge
val als het onderhavige niet het kind, dat één 
jaar oud was, als ondersteunde is te beschou
wen, doch dat zooals in de administratieve 
rechtspraak meermalen is beslist, aan den 
vader van dat kind de ondersteuning is ver
leend; 

dat bij die opvatting toch er terecht van 
wordt uitgegaan, dat het gezin in de be
staande maatschappij een eenheid vormt, 
waarvan de vader het hoofd is, die als zoo
<lanig voor het gezin heeft te zorgen; 

dat wanneer deze daartoe niet in staat is, 
hij als de ondersteunde in den zin der wet is 
te beschouwen en niet het van hem volko
men afhankelijke kind; 

dat zich op dezen regel uitzonderingen 
kunnen voordoen in verband met de min of 
meer zelfstandige plaats, welke het minder
jarige kind reeds in de maatschappij in
neemt, doch van een dergelijke uitzondering 
naar feitelijk vaststaat ten deze geen 
sprake is; 

dat de Kantonrechter in de bestreden be
schikking dan ook terecht de minderjarige, 
waarvan hier sprake is. niet als "ondersteun
de" in den zin van art. 63 der Armenwet 
beschouwt. 

De Hooge Raad, enz.; 
O. omtrent het voorgedragen middel: 
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dat de Kantonrechter verzoeker in zijn in
leidend verzoek niet-ontvankelijk heeft ver~ 
klaard, omdat de in I94I geboren J. A. M. 
niet als ondersteunde in den zin van art. 
63 der Armenwet kan worden aangemerkt; 

dat echter ook aan een minderjarige, on
verschillig of deze al dan niet onder ouder
lijke macht staat, ondersteuning kan worden 
verleend; 

dat zulks kan geschieden rechtstreeks aan 
den minderjarige of ook wel middellijk, in
dien de steun wordt verleend a11.n den ouder, 
doch met de gehoudenheid hetgeen hem als 
steun geboden wordt aan het kind -ten goede 
te doen komen, en dit ook in feite aan het 
kind ten goede is gekomen; 

dat ten deze de steun heeft bestaan in de 
betaling door verzoeker van de verpleging 
van het kind in een ziekenhuis te 's-Graven
hage; 

dat niet behoeft te worden beslist de mede 
van feitelijke omstandigheden afhankelijke 
vraag, of hier rechtstreeks steun aan het kind 
is verleend, omdat - ware dit niet zoo -
aan alle voorwaarden voor de aanwezigheid 
van middellijke verleening van steun zoude 
zijn voldaan, zoodat de bovengenoemde min
derjarige in ieder geval als ondersteunde in 
den zin van evenvermeld wetsartikel is aan te 
merken; 

dat het middel mitsdien gegrond is en, nu 
de ten overvloede door den Kantonrechter 
gegeven overweging niet een beslissing bevat, 
doch slechts een twijfel uitspreekt, zijne be
schikking moet worden vernietigd; 

Vernietigt de aangevallen beschikking van 
den Kantonrechter te Zevenbergen; 

Verwijst de zaak naar dien Kantonrechter 
ter verdere behandeling en beslissing m et in
achtneming van deze beschikking. 

(N. J.) 

II Mei z944. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Merkenwet art. 3.) 

Het Hof, oordeelend dat de gekozen 
omschrijving niet voldoende duidelijk 
en bepaald is om daaruit te kunnen af
leiden welke soort van waren het om
vat, heeft zich niet gehouden aan het 
verwijzingsarrest. 

Anders concl. Proc.-Gen. 

Geeft eerbiedig te kennen, 
de Duitsche handelsvennootschap H enkel 

& Cie Gesellschaft mit beschränkter Haf
tung, gevestigd te Düsseldorf, adv. Mr. Ir. 
C. J. de Haan enz.; 

dat zij bij hierbij overgelegd inleidend re
quest dd. 27 Juli I942 aan de Arr.-Recht
bank te 's -Gravenhage heeft verzocht de 
doorhaling te bevelen van het onder nr. 
77rn7 op 14 Januari 1942 ten name van de 
Sikkens Lakfabrieken N.V. te Sassenheim, 
voor "verven, lakken, vernissen, plamuur en 
verfoliën", ingeschreven woordmerk "Nimi" 
wegens overeenstemming in hoofdzaak met 
haar woordmerk "Imi", hetwelk o. a. is in
geschreven voor chemische producten voor 
industrieele en wetenschappelijke doeleinden 

dat de Rechtbank dit verzoek bij mede 
overgelegde beschikking van 2 r October 1942 
heeft toegewezen enz.; 

dat het Gerechtshof te 's-Gravenhage op 
het beroep van S.ikkens bij mede overgelegde 
beschikking van 18 Januari 1943, zich heeft 
vereenigd met de door-Sikkens aangevoerde 
stelling, dat onder de omschrijving "chemi
sche producten voor industrieele doelein
den" zoovele ongelijksoortige waren vallen , 
dat met deze omschrijving geen soort van 
waren als bedoeld in de Merkenwet, wordt 
aangeduid en het Hof daarom inzooverre 
aan de inschrijving door Henkel van het 
merk nr. 64423, waarvan het woord "lmi" 
het hoofdbestanddeel vormt, beteekenis 
heeft ontzegd en dienovereenkomstig de be
schikking der Rechtbank vernietigd heeft en 
alsnog het verzoek· van Henkel heeft afge
wezen; 

dat de Hooge Raad bij mede overgelegde 
beschikking van 25 Juni 1943 (1943 no. 498 ; 
Red.) op het daartoe door Henkel ingestelde 
cassatieberoep, voormelde beschikking van 
het Gerechtshof te 's-Gravenhage heeft ver
nietigd, daarbij onder meer overwegende: 

,,dat bij de inschrijving slechts de eisch, 
mag worden gesteld, dat het gekozen begrip 
voldoende duidelijk en bepaald is · om daar
uit te kunnen afleiden, welke soorten van 
waren het omvat, terwijl bij de beoordeeling 
daarvan in een materie als de onderhavige, 
welke voor een belangrijk deel internationaal 
geregeld is, in het bijzonder valt te letten op 
hetgeen internationaal gebruikelijk is; 

"dat uit een en ander blijkt, dat het Hof 
door zijn beslissing te laten afhangen, hier
van, of de omschrijving "chemische produc
ten voor industrieele doeleinden" voldoet' 
aan het criterium van één soort van waren' 
te omschrijven de voormelde artikelen (art. 
3 en 4 der Merkenwet) ,,heeft geschonden en 
de zaak heeft verwezen naar het Gerecht:1-
hof te 's-Gravenhage ter verdere behande
ling en beslissing met inachtneming van de 
beschikking van den H. R.;" 

dat voornoemd Gerechtshof bij beschik
king van 27 December 1943 de beschikking 
van de Rechtbank van 27 October 1942 op
nieuw heeft nietigverklaard en opnieuw het 
oorspronkelijk verzoek van Henkel heeft 
afgewezen; 

dat verzoekster zich door deze beslissing 
van het Hof bezwaard gevoelt en daartegen, 
onder overlegging van de bestreden beslis
sing en verdere daarop betrekking hebbende 
bescheiden, bij Uwen Raad beroep in cas
satie instelt, hierbij als middelen aanvoe
rende: 

Overschrijding van rechtsmacht met be
trekking tot na te melden artikelen althans 
s. of v. t. van de artt. 172 Grondwet, 99, 104, 
105, 106 R . 0., 345, 419, 420, 422, 423, 424, 
428, 429 Rv., 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 12bis 
en 13 Merkenwet; 1902, 1903, 1952, x953, 
1958 B. W.; 

doordat het Hof overwoog, dat de H . R . 
in zijn opgemelde beschikking beslist heeft, 
dat de inschrijving van een verzamelbegrip 
toelaatbaar is, mits dit voldoende duidelijk 
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en bepaald is om daaruit te kunnen afleiden 
welke soort van waren het omvat, terwijl bij 
de beoordeeling daarvan in het bijzonder 
valt te letten op hetgeen internationaal ge
bruikelijk is; 

en dienovereenkomstig onderzocht heeft of 
de omschrijving "chemische producten voor 
industrieele doeleinden" voldoende duidelijk 
en bepaald is om daaruit te kunnen afleiden, 
welke soort van waren zij omvat; 

en geoordeeld heeft, dat Henkel als oor
spronkelijk requestrant tot doorhaling van 
de inschrijving van het merk van Sikkens er 
niet in geslaagd is aan te toonen, dat, naar 
internationaal gebruik, haar meergenoemde 
omschrijving voldoende duidelijk en bepaald 
is om daaruit af te kunnen leiden welke soort 
van waren ze omvat. 

Ten onrechte: 
omdat de H. R. in zijn beschikking van 

25 Juni 1943 niet heeft overwogen: ,,dat de 
inschrijving van een verzamelbegrip toelaat
baar is, mits dit voldoende duidelijk en be
paald is om daaruit te kunnen afleiden welke 
soort van waren" (in het enkelvoud) ,,het 
omvat", maar: ,,dat bij de inschrijving 
slechts de eisch mag worden gesteld, dat het 
gekozen begrip voldoende duidelijk en be
paald is om daaruit te kunnen afleiden welke 
soorten van waren" (in het meervoud) ,,het 
omvat" 

zood~t het Hof onderzoekende en oordee
lende als voormeld de zaak niet behandeld 
en beslist heeft met inachtneming van 's Hoo
gen Raads beschikking van 25 Juni 1943. 

Redenen waarom verzoekster zich wendt 
tot Uwen Raad met het eerbiedig verzoek 
de aangevallen beschikking van het Ge
rechtshof te 's-Gravenhage, derde kamer, 
van 27 December 1943, te willen vernietigen, 
met zoodanige verdere beschikking· als Uw 
Raad zal vermeenen te behoore·n . 

Toelichting : 
Het Hof heeft zich in zijn tweede beschik

king blijkbaar niet los kunnen maken van 
zijn reeds in de eerste beschikking tot uit
drukking gebrachte opvatting, dat een wa
renomschrijving slechts dan voldoende dui
delijk en bepaald is, wanneer zij een soort 
van waren omvat. 

Daarbij heeft het Hof kennelijk gezocht 
naar een criterium met behulp waarvan men 
reeds van te voren kan afleiden welke waren 
gerangschikt moeten worden onder de soort 
van waren die door de omschrijving "chemi
sche producten voor industrieele doeleinden" 
omvat wordt. Daar het Hof, blijkens de re
sumptie van haar eerste beschikking, dit cri
terium niet kon vinden, meende het in de 
beschikking van Uwen Raad te lezen, dat 
het moest nagaan of een dergelijk criterium 
wellicht in de buitenlandsche ·rechtspraak of 
literatuur te vinden is en daar gebruike
lijk is. 

Toen het Hof in de haar ter beschikking 
staande Duitsche rechtspraak en literatuur 
een · dergelijk criterium niet kon vinden, 
kwam het tot de slotsom, dat Henkel er niet 
in geslaagd is aan te toonen, dat, naar inter
nationaal gebruik, haar meergenoemde om-

schrijving voldoende duidelijk en bepaald is 
om daaruit te kunnen afleiden welke soort 
van waren ze omvat. 

Het Hof heeft dus niet .onderzocht, zooals 
Uw Raad heeft voorgeschreven, of de be
doelde inschrijving voldoende duidelijk en. 
bepaald is om daaruit te kunnen afleiden, 
welke soorten van waren zij omvat, maar 
naar het "wezen" van de soort van waren, 
die door de omschrijving omvat wordt, ge
zocht. Het Hof had daarentegen moeten na
gaan of de omschrijving, als algemeen begrip , 
warensoorten, als meer verbijzonderde be
grippen, kan omvatten en of de waren
soort(en) van Sikkens waar het hier om 
gaat, dus verven, lakken, vernissen, plamuur 
en verfoliën, als een dergelijke verbijzorider
de omschrijving, valt(len) onder de alge
meene omschrijving : ,,chemische producten 
voor industrieele doeleinden' ' enz. 

VERWEERSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
de naamlooze vennootschap Sikkens Lak

fabrieken N.V., te Sassenheim, adv. Mr. G . 
H . C. Bodenhausen enz.; 

dat verweerster zich veroorlooft naar aan
leiding van dit request ·het navolgende aan 
te voeren: 

Het voorgedragen c'assatiemiddel mist fei
telijken · grondslag. ·weliswaar- is het Ge
rechtshóf: in de beschikking a quo bij zijn 
weergave· der' tevóren door Uwen Raad in 
deze requestprotedure· gegeven beschikking 
onnauwkeurig te werk gegaan, door als be
slissing van Uwen Raad te vermelden, dat 
de inschrijving van een merk voor een ver
zamelbegrip (t.a.v. soorten van waren) 
toelaatbaar is, mits dit begrip "voldoende 
duidelijk en bepaald is om daaruit te kunnen 
afleiden welke soort (i.p.v. ,,welke soorten) 
van waren het omvat". Voorts heeft het Hof 
ook verder in de beschikking a quo eenige 
malen van voldoende duidelijke en bepaalde 
omschrijving van de soort (i . o . v. soorten) 
van waren gesproken. Met het bezigen van 
den enkelvoudsvorm van "soort van waren" 
heeft het Hof echter geen tegenstelling tot 
den meervoudsvorm bedoeld. Dit blijkt reeds
daaruit, dat het Hof uit de voorafgega,:ie be
slissing van Uwen Raad mede heeft overge-
nomen, dat t, a.v. een verzamelbegrip (t. a . 
v . soorten van waren) moest worden beoor
deeld of het voldoende duidelijk en bepaald 
is. Hieruit volgt, dat het Hof niet slechts 
over de omschrijving van één enkele waren
soort heeft willen oordeelen. Het Hof heeft 
dus wel degelijk op den grondslag der voor
afgegane beschikking van Uwen Raad beslist. 

De in de toelichting op het cassatiemiddef 
mede nog aangevoerde omstandigheid, dat 
het Hof geen juiste opvatting zou ·hebben 
gehad omtrent het internationaal gebruik 
t.a. v . de omschrijving van warensoorten in 
het t en deze omstreden verzamelbegrip kan 
worden voorbijgegaan, daar het Hof "; er
mede geen bepaling van Nederlandsch Recht 
kan hebben geschonden. 

Redenen, waarom verweerster Uwen Raad 
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eerbiedig verzoekt het ingesteld cassatiebe
roep te verwerpen. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat het Hof in zijn beschikking van 18 

Januari 194~ heeft vooropgesteld, dat waren 
in den zin van de Merkenwet tot eenzelfde 
soort kunnen worden gerekend, indien zij wat 
de fabricatie aangaat als regel in hetzelfde 
bedrijf worden vervaardigd en wat den ver
koop betreft voor zoover er sprake is van 
groothandel door denzelfden grossier en wat 
den kleinhandel betreft in dezelfde magazij
nen of winkels plegen te worden verhandeld; 

dat het Hof zich vervolgens heeft ver
eenigd met de door Sikkens aangevoerde 
stelling, dat onder de omschrijving "chemi
sche producten voor industrieele doeleinden" 
zoovele ongelijksoortige waren vallen, dat 
met deze omschrijving geen soort van waren 
in even vermelden zin wordt aangeduid; 

0. dat de H. R. bii beschikking van 25 
Juni 1943 (1943 no. 498, Red.) 's Hofs be
schikking heeft vernietigd daarbij zakelijk 
overwegende: .,dat een inschrijving van een 
merk niet beperkt behoeft te worden tot één 
soort van waren, doch dat toegelaten is zoo
wel een gespecificeerde inschrijving voor een 
aantal met name vermelde soorten van wa
ren als een inschrijving, waarbij in een ver
.zamelbegrip onderscheidene soorten van wa
ren worden samengevat; dat bij de inschrij
ving slechts de eisch mag worden gesteld, dat 
het gekozen begrip voldoende duidelijk en 
bepaald is om daaruit te kunnen afleiden, 
welke soorten van waren het omvat; dat het 
Hof door zijn beslissing te laten afhangen 
hiervan, of de omschrijving "chemische pro
<lucten voor industrieele doeleinden" voldoet 
aan het criterium van één soort van waren 
te omschrijven, de artt. 3 en 4 der Merken
wet heeft geschonden"; 

dat uit dien hoofde de zaak naar het Hof 
werd v erwezen ter verdere behandeling en 
beslissing met inachtneming van deze be
,schikking; 

0 . dat het Hof bij de thans aangevallen 
beschikking van 27 December I943 heeft 
vooropgesteld, dat de H . R . zou hebben be
-slist. dat de inschrijving van een verzamel-
-begrip toelaatbaar is, mits dit voldoende 
-duidelijk en bepaald is om daaruit te kunnen 
afleiden, welke soort van waren het omvat; 

dat het Hof vervolgens tot tweemaal toe 
.als zijn oordeel uitspreekt, dat de hier geko
zen en boven vermelde omschrijving niet 
·voldoende duidelijk en bepaald is om daaruit 
te kunnen afleiden, welke soort van waren 
het omvat; 

dat, gelet op het feit dat de H. R. bij voor
melde beschikking met zooveel woorden, in 
.afwijking van 's Hofs meening bij diens eer
ste beschikking, beslissend heeft geoordeeld, 
of het gekozen begrip voldoende duidelijk en 
bepaald is om daaruit te kunnen afleiden 
niet welke soort van waren dit begrip omvat, 
doch welke soorten van waren het samenvat, 
de H. R. in het gebruik door het Hof bij zijn 
tweede beschikking van het criterium soort 

van waren niet kan zien een aan onacht
zaamheid toe te schrijven afwijking van 
woordenkeus, welke van geen beteekenis is, 
doch een welbewuste afwijking van 's Hoo
gen Raads opdracht, met als gevolg een on
derzoek niet van datgene wat het Hof naar 
die opdracht als beslissend voor deze zaak 
had behooren te onderzoeken; 

dat daardoor het Hof heeft geschonden de 
artt. 429, 424 en 422 Rv. en de aangevallen 
beschikking niet in stand kan blijven; 

Vernietigt de bestreden beschikking; 
Verwijst de zaak naar dat Hof ter verdere 

behandeling en beslissing met inachtneming 
van de beide door den H. R. gegeven be
schikkingen. 

Conclusie van den Proc.-Gen. 

Post alia: 
0. dat het middel dus terecht zegt, dat 

het Hof de beschikking van den H . R. on
juist heeft weergegeven, doch daaruit nog 
niet volgt, dat het niet voldaan heeft aan de 
eischen, welke de H. R. stelde; 

dat het toch duidelijk is, dat het Hof door 
te spreken van "soort van waren" niet den 
meervoudsvorm, welken de H. R. bezigt, uit 
het oog verloren heeft, nu het wel vermeldt, 
dat naar 's Hoogen Raads beslissing de in
schrijving van een verzamelbegrip toelaat
baar is, zoodat het Hof blijkbaar met soort 
van waren dan soorten van waren bedoelt; 

dat dit te meer klemt, qaar het Hof in zijn 
beschikking verder spreekt over "waren
klasse" en "soortgeliikheid van waren", ter
men welke er mede op wijzen, dat het heeft 
nagegaan, welke soorten van waren onder 
verzoeksters recht vielen; 

dat dit ook volgt uit de beschouwingen, 
welke het Hof gegeven heeft ten aanzien van 
hetgeen internationaal gebruikelijk is; 

dat de onjuiste of onnauwkeurige wijze 
waarop het Hof de beschikking van den H. 
R. heeft weergegeven wellicht gezocht moet 
worden in het feit, dat de wet telkens den 
enkelvoudsvorm gebruikt, terwijl het opmer
kelijk is, dat de schrijvers over het begrip 
,,soort van waren" kort voor en na het Nimi
arrest onder "soort" ook wel "soorten" ver
staan (Mr. W. C . L. van der Grinten, N.V. 
Juni 1g43 , blz. 45; Mr. J . W. van Zanden, 
N.V. Sept. 1943, blz. n2 en Dec. 1943, blz. 
I74; Mr. W. M . A. Weitjens, Ned. Jur. bl. 
1943, blz. 281); 

0. dat het middel alzoo feitelijken grond
slag mist ; 

0 . ten slotte, dat voor zoover het middel 
mocht bedoelen te klagen over een onjuiste 
opvatting van het Hof -omtrent het inter
nationaal gebruik ten aanzien van de om
schrijving van het "soort van waren", dit 
niet tot cassatie kan leiden, daar voor zoover 
deze opvatting door den Hoogen Raad te 
toetsen zou zijn, daarbij bepalingen van Ne
derlandsch recht niet geschonden zijn. 

(N. J.) 
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n Mei r944. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 artt. 1 en 58, 1e lid.) 

Kaasdrager, die op één marktdag per 
week dienst doet, is ambtenaar in den 
.zin van art. 1 der Ambtenarenwet 1929, 
al is hij het niet in den zin van het 
ambtenarenreglement der gemeente P . 

Het onduidelijk ontslagbesluit wordt 
uitgelegd als een besluit tot ontslag we
gens opheffing der betrekking. Als zoo
danig is het niet strijdig met eenig toe
passelijk algemeen verbindend voor
schrift. 

. Uitspraak in zake: 
De Burgemeester van Purmerend, zijnde 

P. Kikkert, aldaar wonende, eischer in hooger 
b eroep, in persoon verschenen ter openbare 
terechtzitting v&n 23 Maart 1944, niet ver
schenen ter openbare terechtzitting van 2 7 
April 1944, 

tegen: 
J . Kersloot, wonende te Purmerend, gedaag
de in hooger beroep, ter openbare terecht
zitting van 23 Maart 1944 verschenen in per
soon, bijgestaan door zijn raadsman Mr. H. 
N. J. Bink, advocaat te Utrecht, ter open
bare terechtzitting van 27 April 1944 niet 
verschenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de gedingstukken en gehoord de 

b ovengenoemde personen; 
Wat aangaat de feiten van het twistgedi11g: 
0. dat de burgemeester van Purmerend 

op 27 Augustus 1943 het navolgende besluit 
heeft genomen: 

"De burgemeester van Purmerend, ter 
waarneming van de taak van burgemeester 
en wethouders; 

0. dat de huidige formatie van het perso
neel op de kaasmarkt, in verband met de 
aldaar te verrichten werkzaamheden, inkrim
ping van dit personeel noodzakelijk maakt; 

dat bij de bepaling van de volgorde van 
ontslagverleening dient te worden uitgegaan 
v an den regel, dat het eerst voor ontslag in 
aanmerking komen de werkkrachten, die het 
minst onmisbaar zijn te achten ; 

dat blijkens verstrekte rapporten voor zijn 
t aak niet berekend is de met ingang van 1 
Januari 19_,5 aangestelde weger in de kaas
waag: Jacob Kersloot; 

besluit: wegens opheffing der betrekking 
en gebleken ongeschiktheid voor de waar~ 
nem ing van zijn betrekking, met ingang van 
1 October IQ4'1 als kaasdrager, belast me t 
het v errichten van wegersdiensten, te ont
slaan : Jacob Kersloot, geboren 24 December 
1894 te Purmerend."; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Amster
dam, waarbij J. Kersloot tegen dat besluit 
in beroep was gekomen, op 15 December 
194<1 een uitspraak heeft gedaan - naar wel
ker inhoud hierbij wordt verwezen:-, waar
van het dictum luidt : ,,Verklaart het inge
stelde beroep gegrond, waardoor het aange
vochten besluit wordt vernietigd."; 

0 . dat de burgemeester van Purmerend 

tegen deze uitspraak tijdig beroep heeft in
gesteld en op de bij het beroepschrift aan
gevoerde gronden den Raad heeft verzocht 
die uitsnraak te vernietigen met bevestiging 
van opgemeld besluit; 

In rechte: 
o. dat gedaagde bij het bestreden besluit 

is ontslagen uit zijn betrekking van kaas
drager , belast met het verrichten van wegers
diensten, welke betrekking hij op één dag 
per week in dienst der gemeente Purmerend 
vervulde krachtens een aanstelling vanwege 
deze gemeente, niet krachtens een arbeids
overeerikomst naar burgerlijk recht, zoodat 
hij ambtenaar was in den zin van artikel 1 
der Ambtenarenwet 1929, en ingevolge ar
tikel 24 dezer wet bevoegd was tegen dat be
sluit in beroep te komen; doende zich t en 
deze niet voor een der gevallen, bedoeld in 
lid ,; van artikel 58 dier wet; 

0. dat volgens lid 1 van dit artikel een 
besluit als het bovenvermelde kan worden 
aangevochten op de navolgende gronden: 

1 °. dat het besluit feiteliik ,of rechtens 
strijdt met de toepasselijke algemeen verbin
dende voorschriften ; 

2 °. dat bij het nemen ervan het adminis
tratief orgaan van zijn bevoegdheid kenne
lijk een ander gebruik heeft gemaakt dan 
tot de doeleinden, waarvoor àezelve is ge
geven; 

0 . dat 's Raads voorzitter, inzonderheid 
met het oog op het onderzoek naar den onder 
1 ° vermelden grond, aan eischer heeft opge
vraagd de reglementen op den rechtstoestand 
van het personeel der gemeente Purmerend, 
en daaruit ten deze allereerst de navolgende 
bepalingen van belang zijn : 

artikel 1 van het Ambtenarenreglement: 
lid 1: ,,Onder "ambtenaren" worden in 

deze verordening verstaan, behoudens de uit
zonderingen vermeld in dit artikel, alle per
sonen die door de bevoegde macht zijn of 
worden aangesteld in dienst der gemeente 
Purmerend of van een der gemeentelijke be
drijven, tot vervulling van een bezoldigde 
betrekking."; 

lid 4 : ,,Tot de in het eerste lid van dit ar
tikel genoemde ambtenaren behooren niet : 

a. de personen, wier rechtstoestand is ge
regeld in het werkliedenreglement. 

c. de personen, voor wie de gemeentelijke 
betrekking een nevenbetrekking is. 

Nevenbetrekkingen worden: bekleed door : 

de personen, welke alleen op marktdagen 
en de dagen daaraan voorafgaand in dienst 
van de gemeente Purmerend zijn, de alge
meen-markt-meester inbegrepen," 

lid s : ,,Op de onder c genoemde personen 
zijn alleen van toepassing de artt. 2 tot en 
met 13, met uitzondering van a van art. 10, 
en _,o tot en m et 40. De overige niet in deze 
artikelen geregelde onderwerpen hunner 
rechtst oestand worden in een, afzonderlijke 
regeling door den raad vastgesteld." 

Artikel I van het Werkliedenreglement : 
"Dit reglement is van toepassing op de 
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werklieden, genoemd in de loonregeling als 
bedoeld bij art. 14 v·an dit reglement, voor
zien van een tijdelijke of van een vaste aan
stelling, en op hen waarop het bij raadsbe
sluit van toepassing wordt verklaard."; 

0. dat blijkens nadere vanwege eischer 
verstrekte inlichtingen ten aanzien van ge
daagde niet gold een loonregeling, als be
doeld bij artikel 14 van het Werkliedenregie~ 
ment, en dit reglemen't ook overigens niet 
op hem van toepassing was verklaard; 

0 . dat gedaagde's betrekking in dienst der 
gemeente een nevenbetrekking was, als be
doeld in artikel 1, lid 4 onder c, van het 
Ambtenarenreglement voormeld, zoodat hij 
krachtens het bepaalde in lid 1 van dat ar
tikel niet was ambtenaar in den zin van dat 
reglement ; 

0. dat evenwel ingevolge het bovenweer
gegeven lid 5 van dat artikel op hem wel vàn 
toepassing waren de aldaar genoemde artike
len van het Ambtenarenreglement; 

0. dat van di~ artikelen in het onderhavige 
geding met name de navolgende de aandacht 
verdienen : · 

Artil_cel 38b: ,, 1. Ontslag wordt verleend 
met opgaaf van redenen. D e ambtenaar ont
vangt kosteloos een afschrift van de beschik-
king, waarbij hij is ontslagen. · 

· 2. Het ontslag wordt den ambtenaar ver-
leend: . . 

a. op verzoek van den ambtenaar: 
b . op den laatsten dag der maand, vol

gende op dien, waarin hij den 65-jargen leef-
tijd bereikte; · · 

c. wegens ongeschiktheid voor zijn be-
trekking. · . · · 

Indien deze ongeschiktheid het gevolg is 
van ziels- · of lichaamsgebreken, moet zij 
blijken uit het geneeskundig onderzoek, be
doeld in art. 74 en 76 fi«ër Pensioenwét 1922·, 

s: 240. 

d. wegen~ ópheffing der betrekking of 
wegens verandering in 'de inrichting van· den 
tak van äienst, waarbij de ·ambtenaa( we_rk
zaam is; 

e . . wegens.straf. . 
· ·3. Het gezág, dat het óntslag verleent, 

kan in bijzondere geva!Ien, gehoord de com
missie van overleg voór de ambtenaren, voor 
een termijn van ten hoogste één jaar afwij
ken van de bepalingen genoemd onder b van 
het tweede lid: · 

4. Niet eervol ontslag wordt alleén ver-
leend bii' wÎjze ván straf." · 

Artikel 38c: ,,1. De opzeggingstermijn, 
zoowel van de zijde der ·gemeente, als van 
de zijde van den ambtenaar, is bij tijdelijke 
aanstelling een maand en bij vaste aanstel
ling twee maanden, behoudens het navol
gende: 

2. Ingeval van ontslag wegens ongeschikt
heid wordt de opzegtermijn, onverminderd 
het bepaalde in het eerste lid , voor de ge
meente gesteld op 6 fnaanden, tenzij hij aan
spraak kan maken op dadelijk •ingaand pen-
sioen. · -

Ingeval van ontslag wegens stráf behoeft 
geen opzeggingstermijn in acht te worden ge
nomen. 

3. Het gezag, dat het ontslag . verleent , 
kan eventueel in bijzondere gevallen de in 
het eerste en tweede lid genoemde termijnen 
verkorten. 

Geschiedt dit niet op verzoek van den 
ambtenaar, dan wordt hem bij ontslag de 
wedde uitbetaald voor den tijd, die nog aan 
den opzeggingstermijn ontbreekt." 

Artikel 39: ,,Wanneer burgemeester en 
wethouders het in het belang der gem1eente 
noodig achten, dat een gemeente-ambtenaar 
in vasten dienst, wegens ongeschiktheid voor 
zijn functie, anders dan door pensioengerech
tigde ziels- of lichaamsgebreken, wordt ont
slagen, geven zij hiervan schriftelijk kennis 
aan den betrokkene, onder vermelding van 
de schadeloosstelling, (voorzoover dit laat
ste betreft behalve in geval van ontslag op 
grond van revolutionaire gezindheid of lid,. 
maatschap eener z.g. verboden vereeniging) ; 
welke zij aan den raad zullen voorstellen aan 
den ambtenaar toe te kennen. Gedurende 
veertien dagen na ontvangst van deze ken
nisgeving heeft de ambtenaar het recht over 
deze uitspraak in beroep te gaan bij den raad 
van beroep. 

De raad van beroep onderzoekt deze zaak 
en deelt de uitspraak, welke het karakter' 
van advies draagt, aan burgemeester en wet
houders en aan den ambtenaar mede. 

Na de uitspraak en zoo geen beroep is in
gesteld 14 dagen na de kennisgeving, beslis
sen burgemeester en · wethouders over het 
ontslag, dan wel dragen den ambtenaar b ij 
den raad voor ontslag voor en doen den raad 
een voorstel tot vaststelling der schadeloos
stelling." 

0. dat het, mede met het oog op voren
v'ermelde voorschriften, noodig is vast te 
stellen op welken grond, of op welke gron
den het onderhavige ontslagbesluit is ge~ 
nomen ; 
' · 0. dat dit l:iesluit te dien · aanzien •aller
minst duidelijk is; 

dat immers het dictum ervan voor het ont
slag schijnbaar twee gronden naast elkaar 
stelt, te weten: 1°. opheffing der betrekking 
en 2 °. gebleken ongeschiktheid voor de waar
neming van de betrekking; 

dat evenwel de overwegingen van het be
sluit erop wijzen, dat het ontslag is verleend 
weg'ens opheffing der betrekking, met dien 
verstande, dat iuist <!'edaagde is ontslagen, 
omdat hij, wijl hij niet voor zijn taak bere
kend zoude zijn, het minst onmisbaar was ; 

0 . dat nu de Raad, in het bijzonder gelet 
op de overwegingen van het ontslagbesluit. 
aanneemt, dat de strekking ervan is het ont
slag te verleenen uitsluitend op grond van 
a•rtikel 38b, lid 2, aanhef en onder d, e·n wé! 
ter zake van opheffing der betrekking, en 
niet mede op grond van artikel 38b, lid 2, 

aanhef en onder c, voormeld; 
dat dit te eerder moet worden aanvaart:!, 

nu ten deze geen toepassing is gegeven aan 
het bepaalde in artikel 39 voormeld; 

0 . voorts ten aanzien van de vraag, of het 
bestreden besluit in striid is met eenig toe
passelijk algemeen verbindend voorschrift , 
dat de Raad van oordeel is, dat de betrek-
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king van gedaagde, die in dienst der gemeen
te Purmerend de eenige kaasdrager was, be
last m.iet het verrichten van wegersdiensten, 
i nderdaad is opgeheven, vermits vaststaat, 
dat in zijn plaats niet iemand anders aan de 
kaasmarkt aldaar is of zal worden aangesteld 
en dat de door hem als zoodanig verrichte 
werkzaamheden, welke in den loop der laat
s te jaren in omvang aanmerkelijk waren af
genomen, sinds zijn ontslag althans in hoofd
zaak door den marktmeester worden ver
richt; 

0. dat het bestreden besluit mitsdien niet 
strijdt met artikel 38b, lid 2, aanhef en onder 
d, van het Ambtenarenreglement; 

0 . dat evenmin is gebleken van strijd van 
dat besluit met eenig ander toepasselijk al
gemeen verbindend voorschrift; waarbij op
merking verdient, dat den Raad geen zoo
danig voorschrift bekend is, krachtens het
welk bij het verleenen van een ontslag als 
het . onderhavige een bepaalde volgorde in 
a cht zou moeten worden genomen; weshalve 
de vraag naar de geschiktheid van gedaagde 
voor zijn betrekking ten deze niet ter zake 
dient en dus buiten bespreking kan blijven; 

0 . dat het ontslag bij besluit van 27 Au
gustus 1943 weliswaar is verleend met in
gang van 1 October 1943, dus niet met in
achtneming van een opzeggingstermijn van 
twee maanden, zooals artikel 38c, lid 1, voor
meld voorschrijft, maar eischer ingevolge het 
3e lid van dat artikel bevoegd was het ont
slag te geven op een koeteren termijn, zij het 
met uitbetaling der wedde over den tijd, 
welke aan den opzeggingstermijn ontbreekt; 
.over welke laatste punt het bestreden besluit 
niet handelt en (nog) niet behoefde te han
delen; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat 
eischers besluit, gedaagde met ingang van 
I October 1943 wegens opheffing der betrek
king te ontslaan, niet met eenig algemeen 
•.rerbindend voorschrift in strijd is; 

0 . dat niet is beweerd of gebleken, dat 
eischer, dat besluit nemende, van zijn be
voegdheid een ambtenaar wegens opheffing 
der betrekking te ontslaan, kennelijk een an
der gebruik heeft gemaakt dan tot de doel
einden, waarvoor die bevoegdheid is gegeven; 

0 - dat het tegen het onderhavige besluit 
gerichte beroep mitsdien ongegrond is, zoo
dat het bij de aangevallen uitspraak ten on
rechte gegrond is verklaard; 

0 . dat die uitspraak derhalve moet worden 
vernietigd en het in eersten aanleg ingestelde 
beroep alsnog ongegrond moet worden ver
k laard ; 

Uispraak doende in naam van het recht! 
Vernietigt de u itspraak, waarvan beroep. 
Verklaart het beroep, door J. Kersloot in-

gesteld tegen het besluit van den burgemees
ter van Purmerend d .d . 27 Augustus 1943, 
om hem met ingang van 1 October 1943, 
wegens opheffing der betrekking, als kaas
d rage r, belast met het verrichten vanwegers
d iensten, te ontslaan, alsnog ongegrond. 

(A. B .) 

19 Mei 1944. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming. (Lager Onderwijswet art. 17.) 

D e hoofdinspecteur van het l.o., die 
geen partij is geweest in het geding 
voor het provinciaal bestuur inzake 
vaststelling van het bedrag van de vol
gens art. 101 1e lid voor vergoeding in 
in aanmerking komende uitgaven kan 
niet geacht worden belang te hebben bij 
de vernietiging of verbetering van een 
door het provinciaal bestuur genomen 
besluit, als bedoeld in art. 17 1e lid. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming ; 

Gezien het beroep, ingesteld door den 
Hoofdinspecteur van het lager onderwijs in de 
eerste hoofdinspectie tegen het besluit van 
den Commissaris, de Bestuursraden en fun
geerende Bestuursraden der provincie Lim
burg van 30 November 1943, 1• Afd ., La. B. 
10962/6 L, waarbij het bedrag van de volgens 
artikel 101, eerste lid der Lager-Onderwijs
wet 1920 voor vergoeding in aanmerking 
komende uitgaven over 1942 ten behoeve 
van de onder het bestuur der St. Aloysius
Stichting te Amsterdam staande bijzondere 
school voor gewoon Jager onderwijs "De 
Heibloem" n°. 259 te Heythuysen, is ver
hoogd met f 967.40 en aldus nader vastgesteld 
op f 1059.15 + f 967.40 = f 2026.55 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van l Maart 1944, n°. 21; 

0. dat ingevolge artikel 17, eerste lid , der 
Lager-Onderwijswet 1920 ieder, die belang 
heeft bij de vernietiging of verbetering van 
een krachtens de genoemde wet door het 
provinciaal bestuur genomen besluit, daar
van in hooger beroep kan kom.en; 

dat in het onderwerpelijke geval de hoofd
inspecteur van het lager onderwijs, die geen 
partij · is geweest in het geding voor het 
provinciaal bestuur, niet geacht kan worden 
zoodanig belang te hebben bij de vernietiging 
of verbetering van het vorenom.schreven be
sluit van den Commissaris, de Bestuurs
raden en fungeerende Bestuursraden der pro-
vincie Limburg ; _ 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
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 : 

den appellant niet-ontvankelijk te verkla
ren in zijn beroep. 

(A.B.) 

25 Mei 1944. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van B eroep. (Ambtenaren
wet 1929 artt. 60, 2e lid en u2.) 

Verzoek om herziening van 's Raads 
uitspraak d.d. 17 Februari 1944 (A. B . 
1944, blz. 309) wordt afgewezen, om
dat de aangevoerde omstandigheden of 
den Raad reeds bekend waren bij het 
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geven van zijn uitspraak öf geen twij
fel doen ontstaan aan de juistheid der 
uitspraak. 

Uitspraak in zake : 
Mr. A. J . J. de Glas, wonende te Amster

dam, verzoeker, niet verschenen, 
tegen : 

den Burgemeester der gemeente Hom (Lim
burg), verweerder, niet verschenen. 

D e Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de gedingstukken; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. enz.; 
0. dat deze Raad bij uitspraak van 17 Fe

bruari 1944 - naar welker inhoud hierbiJ 
wordt verwezen (zie A. B. 1944, blz. 309, 
Red.) - die uitspraak van het Ambtenaren
gerecht te Roermond heeft vernietigd en Mr. 
A. J. J. de Glas alsnog niet-ontvankelijk 
heeft verklaard in zijn bij dat Ambtenaren
gerecht ingestelde beroep; 

0. dat Mr. A. J. J. de Glas bij ter griffie 
van dezen Raad op 3 Maart 1944 ingekomen 
verzoekschrift heeft verzocht herziening van 
's Raads uitspraak en hem alsnog zijn con
clusiën, genomen in hooger beroep, toe te 
wijzen; 

In rechte: 
0. dat ingevolge het bepaalde bij art. II2 

der Ambtenarenwet 1929 herziening eener in 
kracht van gewijsde gegane uitspraak - het
geen met vorengenoemde uitspraak van 1 7 
Februari 1944 het geval was ten tijde van 
het in casu ingediende verzoekschrift -
slechts kan worden verzocht op grond, dat 
gebleken is van eenige omstandigheid, die 
bij de behandeling van het beroep aan het 
gerecht niet bekend was en die op zich zelf 
of in verband met andere feiten of omstan
digheden emstigen twijfel doet ontstaan aan 
de juistheid der uitspraak; 

0. dat verzoeker in de eerste plaats als 
zoodanige omstandigheid, welke aan dezen 
Raad bij de behandeling van het hooger be
roep niet bekend zou zijn geweest, kennelijk 
beschouwd wil zien de, volgens hem, feite
lijke onjuistheid van de overweging in de 
uitspraak, dat verzoeker toenmaals 
eischer - reeds vóór zijn ontslag als Burge
meester, Secretaris en Ambtenaar van den 
Burgerlijken Stand der- gemeente Horn wist, 
dat en waarom die gemeente een vordering 
op hem meende te hebben en dat in verband 
hiermede reeds vóór bedoeld ontslag geen 
uitbetaling heeft plaats gehad; hebbende 
verzoeker ter toelichting daarvan o. m . aan
gevoerd, dat hij tot en met 3 April 1943 vol
op in de gelegenheid was zich zelf door den 
gemeente-ontvanger te doen uitbetalen, 
waartoe hij, naar hij verklaart, als Burge
meester, waarnemende de taak van het Be
stuur der Gemeente Hom, ook volkomen ge
rechtigd was en hebbende hij voorts uiteen
gezet, waarom hij dat toch niet heeft gedaan ; 

0 . te dezen aanzien allereerst, dat in de 
desbetreffende overweging van de uitspraak 
van 17 Februari 1944 - waarnaar bij dezen 
worde verwezen - in het tweede gedeelte de 

hiervoren onderstreepte woorden "reeds vóór 
bedoeld ontslag" niet voorkomen, zoodat 
verzoeker onjuist citeert, en dat dat tweede 
gedeelte der overweging juist ziet op de niet
uitbetaling van aldaar vermelde wedde-ge
deelten en een gedeelte van den kinderbijslag 
ten tijde van de ontslagen van verzoeker als 
Burgemeester, Secretaris en Ambtenaar van 
den Burgerlijken Stand, tot welke uitbeta
ling de gemeente Hom immers toen verplicht 
zoude zijn geweest, indien verzoeker niet 
een gedeelte van het gemeentehuis had be
woond; weshalve aan verzoekers betoog in 
dit opzicht de feitelij ke grondslag ontvalt; 

0 . voorts dat verzoeker thans blijkbaar 
wil ontkennen , dat hij reeds vóór zijn ontslag 
u it genoemde betrekkingen wist, dat en waar
om die gemeente een vordering op hèm 
meende te hebben, doch dat - daargelaten 
dat dit, indien juist, niet zou opleveren een 
omstandigheid, als bedoeld in voormeld art. 
II2, vermits de uitspraak niet is gebaseerd 
op zoodanige wetenschap bij verzoeker - de 
Raad deze ontkentenis niet als juist kan aan
vaarden , aangezien toch uit de stukken vàn 
het geding - waaronder verzoekers brief d.d . 
23 Februari 1943, gericht aan den Commis
saris der provincie Limburg - blijkt, dat 
verzoeker toen, en zelfs al veel eerder, wist, 
dat hij een geldelijke vergoeding "wegens het 
bewonen van een gedeelte van het gemeente
huis" (zie de uitspraak) moest geven, zulks 
uiteraard aan de gemeente Hom, zoodat hij 
ook wist, dat en waarom die gemeente zoo
danige vordering op hem meende te hebben ; 

0. dat in het verzoekschrift voorts is ge
steld, dat de gemeente eerst - naar verzoe
ker zich meent te herinneren - op 25 J uni 
1943 aan hem schriftelijk heeft medegedeeld, 
dat zij zijn salarisvordering zou verrekenen 
met haar vordering op verzoeker wegens 
"huur'', en dat de gemeente hem op 28 Juni 
1943 voor het eerst een afrekening heeft doen 
toekomen, waarbij zij huur-aanspraken pre
tendeert, zoodat de gemeente eerst einde Juni 
weigerachtig was te betalen en het op 28 Juni 
1943 ingestelde beroep alleszins als tijdig is 
te beschouwen; 

0 . dat ook dit door verzoeker gestelde niet 
oplevert een omstandigheid, als vorenbe
doeld, vermits een en ander den Raad ook 
reeds bekend was bij de behandeling van het 
hooger beroep; 

0 . trouwens dat, ook al ware de Raad daar
mede toen niet bekend geweest, verzoeker 
door zijn positum in dezen toch niet zou 
kunnen worden gebaat, daar hiermede niet 
aangetast wordt 's Raads overweging in de 
uitspraak van 17 Februari 1944, dat de ge
meente Horn geacht moet worden betaling 
aan eischer - thans verzoeker - van wedde 
en kinderbijslag, als door hem gevorderd bij 
klaagschrift en beroepschrift, te hebben ge
weigerd in elk geval reeds binnen een maand 
na 22 April 1943 , welken tijd van een maand 
de Raad in dezen beschouwde als een rede
lijken tij d, bedoeld in art. 60, lid 2, der Amb
t enarenwet 1929; door welke overweging is 
te kennen gegeven, dat de gemeente Hom 
een verplichte handeling - n.l. uitbetaling 
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aan verzoeker van gedeelten van zijn wedde 
als Burgemeester, Secretaris en Ambtenaar 
van den Burgerlijken Stand en een gedeelte 
van den kinderbijslag, waarop hij bij niet
bewoning van een deel van het gemeente
huis, ook volgens de gemeente, recht zou 
hebben gehad - binnen dien redelijken tijd 

iet heeft verricht; 
0. dat ook nog is aangevoerd, dat vast

telling van pensioensgrondslagen met ingang 
an 1 Januari 1943 eerst op 23 September 

• 43 heeft plaats gehad en dat afschriften 
van de desbetreffende besluiten eerst op res
pectièvelijk 20 en 29 October 1943 àan ver
zoeker z1;n verzonden, terwijl besluiten tot 
tijdelijke verhooging van den kinderbijslag 
van 1 November 1942 af hem nooit hebben 
bereikt, doch zulks in dezen niet ter zake 
dienende is, daar verzoeker zelf ook op an
dere wijze kon en moest weten, dat zijn sala
ris en de kinderbijslag waren verhoogd, en 
in ieder geval den Raad ook destijds reeds 
bekend was het feit, dat de pensioensgrond
slagen eerst later zijn vastgesteld, zoodat ook 
in deze stelling van verzoeker niet is gelegen 
een omstandigheid, als waarvan de rede is in 
voormeld art. 112 ; 

0. dat de Raad ook overigens in het ver
zoekschrift niets ziet aangevoerd, hetwelk 
als grond voor herziening van zijn meerge
noemde uitspraak van 17 Februari 1944 zou
de kunnen strekken; 

0. dat het verzoek om herziening derhalve 
moet worden afgewezen; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 
Wijst het verzoek om herziening af. 

(A.B.) 

26 Mei r944. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Armenwet artt. 66, 67.) 

Indien verzocht wordt, ter bereke
ning van de totaalsom voor het verhaal 
voor reeds gemaakte kosten, de bijdra
ge of de wijziging daarvan te doen in
gaan op een oogenblik dat de verplich
ting tot onderhoud resp. de gewijzigde 
verpiichting naar de wet reeds bestond, 
behoort de rechter dit verzoek in te 
willigen, tenzij hij in omstandigheden, 
als m artt. 384a en 384b B. W. be
doeld, of op grond van zijn oordeel voor 
het gegeven geval omtrent de toelaat
baarheid van het verhaal van achter
stand, termen vindt de bijdrage of wij
ziging op een later tijdstip te doen in
gaan. 

Afwijkend concl. Proc.-Gen. 

VERZOEKSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
De Burgerlijke Instelling voor Maatschap

pelijk Hulpbetoon te Utrecht, rechtspersoon
lijkheid bezittende krachtens de Armenwet, 
gevestigd te Utrecht, adv. Mr. C. R. C. 
Wijckerheld Bisdom; 

dat de Rechtbank te 's-Gravenhage bij be
schikking van 10 December 1943 op een ver-

zoek van requestrante, daartoe strekkende, 
dat met wijziging van een beschikking des 
Kantonrechters te 's-Gravenhage d.d. 19 De
cember 1941, het bedrag dat zii. die loon of 
andere periodieke inkomsten verschuldigd 
zijn of zullen worden aan H., thans wonende 
te T ., daarvan zullen inhouden en aan reques
trante zullen uitkeeren, zal worden vastge
steld op f 2 per week, gedurende zooveel we
ken als requestrante aan R., wonende te U. 
ondersteuning zal verleenen, zulks met in
gang van r Maart 1943, en voorts met be
paling van het bedrag dat als voormeld we
kelijks zal worden uitgekeerd ten aanzien 
van den achterstand, berekend op f 12 r.55 , 
met bevestiging van de desbetreffende be
schikking des Kantonrechters, de uitkeering 
heeft bepaald op f r.75 per week en voorts 
het bedrag van den achterstand heeft bepaald 
op f 33.33 aan te zuiveren in wekelijksche 
termijnen van f 0.50; 

dat requestrante tegen deze beschikking 
als middel van cassatie wenscht aan te voe
ren: 

S. en/of v . t. van de artt. 3 76, 384a, 384b 
B. W., 62, 64, 66, 67 Armenwet, 48 Rv., 

en tot toelichting van dit middel het vol
gende aanvoert: 

De Kantonrechter te 's-Gravenhage heeft, 
blijkens het door requestrante tot de Recht
bank gerichte verzoekschrift, bij beschik
king van 19 December 1941 de wekelijksche 
bijdrage van gerequestreerde vastgesteld .op 
f 0.75 per week, terwijl gerequestreerde 
daarnaast een op f 37.75 bepaalden achter
stand zou hebben aan te zuiveren in weke
lijksche bedragen van f 0.50 per week. Naar 
mede uit het hiervoor bedoelde verzoek
schrift blijkt, heeft requestrante vervolgens 
aan den Kantonrechter gevraagd de weke
lijksche uitkeering met ingang van 1 Maart 
1943 te verhoogen tot f 2 per week, daarbij 
onder meer stellende, dat gerequestreerde tot 
dusverre op zeer onregelmatige en ook on
voldoende wijze aan zijn verplichtingen had 
voldaan en dan ook in totaal sedert den da
tum van des Kantonrechters eerste beschik
king slechts f .ï6.42 aan requestrante had af
gedragen, zoodat de reeds bestaande achter
stand in stede van aangezuiverd nog belang
rijk was toegenomen. Deze achterstand becij
ferde requestrante op 6 Augustus 1943 , da
tum van de indiening van haar request aan 
den Kantonrechter, op f 94.58, daarbij ken
nelijk rekenende als volgt: 

Op 19 December 1941 bestaande achter
stand blijkens de beschikking van den Kan
tonrechter van dien datum . f 37.75 

Verschuldigde uitkeering van 19 
December 1941 tot 1 Maart 1943, 
63 weken ad f 0.7.5 per week . ., 47.25 

Idem van 1 Maart 1943 tot 6 
Augustus 1943, 23 weken ad f 2.-

per week . ., 46.-

f 131.-
Af: Totaal der sedert 19 December 
1941 betaalde bedrage n . ., 36.42 

Blijft achterstand op 6 Aug. '43 f 94.58 
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De Kantonrechter heeft in zijn beschik
king van I2 October I943, waarnaar in de 
beschikking waartegen beroep wordt verwe
zen, de vordering tot wijziging der aanvan
kelijke beschikking en verhooging der bij
drage toegewezen, zij het slechts tot een be
drag van f r.75 per week, daarbij onder meer 
overwegende, dat het billijk voorkwam, dat 
gerequestreerde dit bedrag zou bijdragen "in
gaande I Maart I943". Voorts overwoog de 
Kantonrechter, dat "derhalve" verschuldigd 
is aan achterstand uit de vorige beschikking 
een bedrag van f r.33 vermeerderd met 
fr.- per week vanaf I Maart I943 tot den 
datum der beschikking, alzoo in totaal 
i 33.33. 

De Kantonrechter heeft den achterstand 
klaarblijkelijk berekend, alsof gerequestreer
de sedert I9 December I94I regelmatig het 
bedrag van f 0.75, hetwelk hij volgens die 
beschikking moest bijdragen had voldaan, en 
daarenboven nog, in mindering van den aan
vankelijk bestaanden achterstand ad f 37.75, 
had betaald het ten requeste genoemde be
drag van f 36.42. Dusdoende zag de Kanton
rechter voorbij , dat gerequestreerde sedert 
I9 December I94I niets meer of anders dan 
dit bedrag van f 36.42 had betaald. 

In appèl tegen deze beschikking des Kan
to rechters heeft requestrante onder meer 
, angevoerd, dat, ook gerekend naar een we
·c! îj><sche bijdrage van f r.75, zooals door 
d n K<t tonrechter vastgesteld, de achter
sta d Il Ik geval beliep f rrr.55 (in het 

·se}, 'ft is abusievelijk sprake van 
.lk bedrag is samengesteld als 

~Q December I94I bestaande achter
stand b , e- de beschikking van den Kan
tonrcchtt-r v n dien datum. . f 37.75 

Vcn;chu!digde uitkeering van 
:i:9 December I94I tot I 
Maart 19. , 63 weken ad f 0.75 
per weel< . . ,, 47.25 

I d<.m "an 1 Maart tot 8 No
vember 943 ( datum van het 
appPlrei; c. ·t), 36 weken ad 
f 1 75 J;>e• week " 63.-

Af 1 aal der sedert 19 De-
e rt r q 41 betaalde bedragen 

Blijft achterstand op 8 No-
, >en ',er 1943 . . . . . . f rrr.58(5) 

D" R echtbank heeft de beschikking des 
a, to11 echters bevestigd, en daarbij onder 

ndere, overwogen, ,,dat meer in het bij
zouder «een·termen aanwezig zijn het bedrag 
cler (lees: van den) achterstand hooger te 
stellen dan door den Kantonrechter gedaan, 
nu bh ens de verklaring van appellante het 
'l r h ar aan achterstand gevorderde bedrag 

r ' taan door de bijdrage van geïnt. te ver
hoogen boven het door den Kantonrechter te 
's-Gravenhage d.d. Q December 1941 vastge
stelde bedrag, vóórdat door dien Kanton
rechter wijziging in dat bedrag was gebracht 
overeenkomstig de wettelijke voorschriften". 

Aldus heeft de Rechtbank in de eerste 

plaats overgenomen de fout van den Kan
tonrechter, daarin bestaande, dat deze de 
uitkeering van f 0.75 per week verschuldigd 
krachtens de beschikking van 19 December 
1941 als voldaan beschouwde, terwijl in wer
kelijkheid slechts een bedrag van in totaal 
f 36.42 (in mindering dus van de uitkeering 
en van den achterstand samen) door gere 
questreerde was betaald. Een aldus op ee 
aperte vergissing berustende berekening ka1 
niet gezegd worden aan de bepalingen d 
wet te voldoen. Daarbij is van geen belan 
hetgeen de Rechtl:1ank heeft overwogen o 
trent de verhooging der bijdrage alvor<::ns de 
Kantonrechter in het bedrag daaryan wijzi
ging had gebracht, aangezien ook zonder met 
eenige verhooging rekening te houden, de 
achterstand belangrijk meer zou bedragen, 
dan de Rechtbank aannam. Afgezien van de 
verhooging immers, bedraagt deze achter
stand b.v. op 12 October 1943: 

Op 19 December 1941 bestaande achter
stand blijkens de beschikking van den Kan
tonrechter van dien datum. f 37.75 

Verschuldigde uitkeering van 19 
Dec. 1941 tot 12 October 1943, 95 
weken ad f 0.75 per week . ,, 71.25 

f rog.-
Af: Totaal der sedert 19 Decem-

ber 1941 betaalde bedragen . ,, 36.42 

Blijft: Achterstand op 12 Octo-
ber 1943 . f 72.58 
en niet f 33.33 zooals de Kantonrechter, en, 
op zijn voetspoor, de Rechtbank, stelde. 

In de tweede olaats miskent de geciteerde 
overweging van de Rechtbank, dat de Rech
ter de alimentatieuitkeering vaststellende, 
daaraan terugwerkende kracht kan toeken
nen tot een in het verleden gelegen datum, 
wanneer de omstandigheden daartoe aan
leiding geven (vgl. H.R. 5 Maart 1943. 257). 
In een procedure krachtens de Armenwet, 
waarin het bedrag wordt vastgesteld der in 
het verleden gemaakte en voor verhaal vat
bare kosten - dus de zgn. achterstand -
wordt deze terugwerkende kracht aldus ge
effecteerd, dat men den achterstand bere
kent, rekening houdende met het later vast
gestelde bedrag der uitkeering, een en ander 
over de periode, in de beschikking des Rech
ters daartoe aangewezen. Het is dus wel de
gelijk mogelijk, ter berekening van den ach
terstand, de bijdrage te verhoogen boven de 
aanvankelijk vastgestelde uitkeering, (over 
een periode) v66rdat in die uitkeering wijzi
ging is gebracht, en de Rechtbank, die dit 
blijkbaar in elk geval ontoelaatbaar acht, 
heeft daarmede Haar beslissing doen steu
nen op een onjuisten grond. 

In de derde plaats heeft de Rechtbank 
voorbijgezien, dat de Kantonrechter in feite 
de verhoogde uitkeering reeds had doen in
gaan op een in het verleden gelegen datum, 
namelijk 1 Maart 1943. Deze beschikking 
des Kantonrechters bevestigende moest de 
Rechtbank dus wel - ook al ware deze be
schikking op zichzelf onjuist - den achter
stand berekenen, rekening houdende met de 

K 2663 
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achteraf verhoogde bijdrage. Door dit niet te 
doen op grond van de aangehaalde overwe
ging heeft de Rechtbank in dezelfde uit
spraak tegenstrijdige beschikkingen gegeven. 
Een dergelijke uitspraak, ofschoon daartegen 
geen requeste civiel mogelijk is, nu het niet 
betreft een vonnis in den zin der artikelen 
382 vlg. Rv., kan niet in stand blijven, en zal 
als zijnde in strijd met de wet vernietigd 
moeten worden. 

Weshalve requestrante verzoekt te ver
nietigen de beschikking waartegen beroep, 
met zoodanige verdere beslissing als de Hoo
ge Raad zal vermeenen te behooren. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Wijnveldt. 

0. dat verzoeker tegen de beschikking in 
de eerste plaats aanvoert, dat de Rechtbank 
ten onrechte met den Kantonrechter heeft 
aangenomen, dat gerequestreerde verschul
digd is aan achtrstand uit een vorige beschik
king (van 19 December 1941) een bedrag 
van f 1.33, vermeerderd met f 1 per week 
vanaf 1 Maart 1943 tot 12 0ctober 1943, den 
dag waarop de tweede beschikking gegeven 
werd, en waarop de Kantonrechter de ver
plichte bijdrage verhoogde van f 0.75 tot 
f 1.75 per week zulks met ingang van 1 Maart 
1943, alzoo in totaal op f 33.33; 

dat verzoeker tegen deze feitelijke vast
stelling tevergeefs in cassatie opkomt en op 
grond van zijn berekening den achterstand 
stelt op f 72.58, hetgeen hem niet baten kan, 
nu de Rechtbank heeft vastgesteld, dat het 
aan achterstand gevorderde bedrag is ont
staan door een eigenmachtige verhooging 
van het bij beschikking van 19 December 
1941 vastgestelde bedrag; 

0. dat in de tweede plaats ten onrechte 
verzoeker uit de overweging der Rechtbank 
de gevolgtrekking maakt, dat deze de moge
lijkheid terugwerkende kracht toe te kennen 
bij het vaststellen van den datum eener on
derhoudsuitkeering, zou hebben miskend; 

dat toch deze overweging alleen een be
schouwing bevat omtrent het handelen van 
verzoeker zonder daartoe door den Kanton
rechter gemachtigd te zijn, doch volstrekt 
niets inhoudt omtrent de bevoegdheid des 
rechters bij het vaststellen der uitkeering 
daaraan terugwerkende .kr.;.cht toe te kennen 
tot een vóór zijn beschikking gelegen datum; 

0. ten slotte dat de Rechtbank in haar 
uitspraak geen tegenstrijdige beschikkingen 
heeft gegeven, door de beschikking des Kan
tonrechters gaaf te bevestigen; 

dat toch da.aruit volgt, dat voor de bereke
ning van hetgeen gerequestreerde zal hebben 
te betalen ook aan achterstand, verzoeker 
moet uitgaan van den door den Kantonrech
ter vastgestelden datum; 

dat die bevestiging in beroep echter niet 
de Rechtbank voor dt'i noodzakelijkheid 
plaatste zelf een nieuwe berekening te geven 
omtrent het bedrag dat als achterstand ver
schuldigd zou zijn op den dag harer uit
spraak; 

Concludeert tot verwerping van het be
roep. 

L. 1944 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat de Rechtbank in de bestreden be

schikking heeft overwogen: ,,dat geen ter
men aanwezig zijn het bedrag van den ach
terstand hooger te stellen dan door den Kan
tonrechter gedaan, nu blijkens de verklaring 
van appellante het door haar aan achter
stand gevorderde bedrag is ontstaan door de 
bijdrage van geïntimeerde te verhoogen bo
ven het door den Kantonrechter te 's-Gra
venhage d.d. 19 December 1941 vastgestelde 
bedrag, vóórdat door dien Kantonrechter wij
ziging in dat bedrag was gebracht overeen
komstig de wettelijke voorschriften"; 

dat de Rechtbank aldus haar oordeel heeft 
gegeven, dat •bij toepassing van art. 67 lid 1 

Armenwet, een verzoek om, met wijziging 
van een beschikking van den Kantonrechter 
betreffende periodieke uitkeeringen, veran
dering te brengen in het bedrag der bijdrage 
in de kosten van armenverzorging, waarmede 
een onderhoudsplichtige is belast, slechts toe
wijsbaar is van den dag af , waarop de nieuwe 
beschikking, welke in dat bedrag wijziging 
brengt, door den Kantonrechter gegeven 
wordt; 

dat de in het voorgedragen middel in de 
tweede plaats vervatte klacht hiertegen te
recht opkomt; 

dat toch, krachtens art. 63 Armenwet, de 
omvang van het verhaalsrecht oo den onder
houdsplichtige wordt bepaald door de grens 
van diens wettelijken onderhoudsplicht; 

dat volgens het Burgerlijk Wetboek de 
verplichting tot het verschaffen van levens
onderhoud rechtstreeks voortvloeit uit de 
wet en niet eerst door een rechterlijke beslis
sing wordt in het leven geroepen; 

dat dan ook art. 66 Armenwet, waar dit 
den rechter opdraagt den omvang van het 
verhaal voor reeds gemaakte kosten vast te 
stellen, wat betreft verhaal op den onder
houdsplichtige, rekening houdt met een ver
plichting tot bijdrage in de kosten van het 
onderhoud, welke in het verleden, vóór het 
rechterlijk vonnis reeds aanwezig was; 

dat daarom de rechter, indien verzocht, 
ter berekening van de totaalsom voor het 
verhaal voor reeds gemaakte kosten de bij
drage of de wijziging daarvan te doen ingaan 
op een oogenblik dat de verplichting tot on
derhoud, resp. de gewijzigde verplichting, 
naar de wet reeds bestond, dit verzoek be
hoort in te willigen, tenzij hij in omstandig
heden als in art. 384a en 384b bedoeld of op 
grond van zijn oordeel voor het gegeven ge
val omtrent de toelaatbaarheid van het ver
haal van achterstand, termen vindt de bij
drage of hare wijziging op een later tijdstip 
te doen ingaan; 

dat, nu de hier besproken klacht gegrond 
is, de twee overige klachten, welke het mid
del inhoudt buiten beschouwing kunnen blij
ven; 

Vernietigt de bestreden beschikking van 
de Rechtbank te 's-Gravenhage; 

Verwijst de zaak naar die Rechtbank ter 
verdere behandeling en afdoening met in
achtneming van deze beslissing. 

(N. J.) 
10 
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z Juni z944. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 art. 58, lid r.) 

Het besluit tot schorsing van den di
recteur van gemeentebedrijven was vol
doende met redenen omkleed, daar het 
den betrokken ambtenaar duidelijk was 
dit besluit te moeten lezen in verband 
met een vroeger besluit eveneens tot 
schorsing, waarbij als grond der schor
sing was genoemd: een onderzoek naar 
vermoedelijke fraude bij de gemeente
bedrijven. 

De aan het besluit verbonden inhou
ding van salaris kan niet in stand blij
ven. Hier is misbruik van bevoegdheid: 
de omstandigheden, waarop de burge
meester meende zich te kunnen beroe
pen, blijken - volgens uitspraak van 
den Centralen Raad van Beroep van 
heden - ten deze voor het grootste 
gedeelte geen beslissende beteekenis te 
hebbe n gehad. 

Uitspraak in zake: 
De Burgemeester der gemeente R., eischer 

in hooger beroep, te dezer zake domicilie ge
kozen hebbende te Apeldoorn, aan de De
venterstraat nr. 25-2, ten kantore van Mr. 
R. A. James, in persoon ter openbare te
rechtzitting verschenen, bijgestaan dool\ zijn 
raadsman Mr. R. A. James voornoemd, 

tegen: 
J., wonende te R ., gedaagde in hooger be
roep, te dezer zake domicilie gekozen heb
bende te Breda, aan de Sophiastraat nr. 28, 
ten kantore van Mrs. A. W. Rassers en R. 
Prins, in persoon ter openbare terechtzitting 
verschenen, bijgestaan door zijn raadsman 
Mr. A. W. Rassers voornoemd. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de gedingstukken; 
Gehoord bovengenoemde verschenen per

sonen; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat eischer d.d. 5 Maart 1943 het na

volgende besluit heeft genomen: 
,,De Burgemeester der gemeente R .; 
Krachtens art. 3 der Verordening nr. 152/ 

1941 van den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied, waarnemende 
de taak van den raad dier gemeente; 

0. dat in verband met een onderzoek naar 
vermoedelijke fraude bij de gemeentebedrij
ven, het belang van den dienst vordert, dat 
de directeur der gemeentebedrijven, J., di
rect in zijn ambt wordt geschorst; 

Gelet op art. 79 van de "Rechtstoestand
verordening 1936" ; 

heeft besloten: 
,,1 °. den directeur der gemeentebedrijven J . 

met ingang van heden tot nader order in zijn 
ambt te schorsen, zulks met volledig behoud 
van bezoldiging ; 

2 ° . een afschrift van dit besluit te doen 
uitreiken aan den ambtenaar J . voornoemd."; 

0. dat eischer d.d. 23 Maart 1943 het na
volgende besluit heeft genomen: 

,,De Burgemeester der gemeente R .; 

Krachtens art. 3 der Verordening nr. 152/ 
194z van den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied, waarnemende de 
taak van burgemeester en wethouders dier 
gemeente; 

0. dat b ij zijn besluit van 5 Maart 1943, 
nr. I /1501, J., directeur der gemeentebedrij
ven, met ingang van dien dag is geschorst in 
zijn ambt; 

dat in bedoeld besluit is bepaald, dat J. 
tijdens zijne schorsing zal blijven in het vol
ledig genot van zijn bezoldiging; 

dat inmiddels omstandigheden, met boven-, 
bedoelde vermoedelijke fraude verband hou
dende, bekend zijn geworden, welke aanlei
ding geven tot een nadere voorziening, krach
tens welke de bezoldiging van den ambtenaar 
J. gedurende zijn schorsing zal worden inge
houden; 

Gelet op de artt. 79 en 80 der "Rechtstoe
standverordening 1936"; 

heeft besloten: 
1. met ingang van 1 April 1943 in te trek

ken zijn bovenaangehaald besluit · van 5 
Maart 1943, nr. I /1501; 

2. den direçteur der gemeentebedrijven J. 
met ingang van 1 April 1943 tot nader order 
in zijn ambt te schorsen, zulks met geheele 
inhouding van diens bezoldiging; 

3. een afschrift van dit besluit te doen uit
reiken aan den ambtenaar J. voornoemd."; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Her
togenbosch bij uitspraak van 12 Febr. 1944 
- naar welker inhoud hierbij wordt verwe
zen - het bovenvermelde besluit van 23 
Maart 1943 heeft nietig verklaard, voorzoo
ver daarbij J. met ingang van 1 April 1943 
als directeur der gemeentebedrijven te R. 
werd geschorst met geheele inhouding van 
diens bezoldiging, en diens beroep ongegrond 
heeft verklaard, in zoover het gericht was 
tegen intrekking van het voormelde besluit 
van 5 Maart 1943; 

0. dat eischer van die uitspraak tijdig is 
gekomen in hooger beroep, bij beroepschrift 
op de daarbij aangevoerde gronden den Raad 
verzoekende de uitspraak, waarvan hooger 
beroep, te vernietigen, voorzoover daarbij 
nietig is verklaard zijn besluit d.d. 23 Maart 
1943, houdende schorsing van J. met ingang 
van 1 April 1943 als directeur der gemeente
bedrijven te R., met geheele inhouding van 
diens bezoldiging, eventueel met verdere be
paling als deze Raad zal vermeenen te be
hooren; 

0. dat gedaagde bij contra-memorie op de 
daarbij aangevoerde gronden heeft geconclu
deerd, dat het den Rade moge behagen het 
hooger beroep ongegrond te verklaren en de 
bestreden uitspraak te bevestigen; 

In rechte: 
0 . dat een besluit, als het bovenvermelde 

d.d. 23 Maart 1943, hetwelk niet is een straf
besluit, kan worden aangevochten op een 
der gronden, genoemd in lid 1 van art. 58 
der Ambtenarenwet 1929, dus hetzij omdat 
het feitelijk of rechtens strijdt met de toe
passelijke algemeen verbindende voorschrif
ten, hetzij omdat het administratief orgaan 
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bij het nemen van het besluit van zijn be
voegdheid kennelijk een ander gebruik heeft 
gemaakt dan tot de doeleinden, waarvoor die 
bevoegdheid is gegeven; 

0. dat nu in de eerste plaats moet worden 
onderzocht, of ten deze sprake is van strijd, 
feitelijk of rechtens, met eenig toepasselijk 
algemeen verbindend voorschrift; 

0. dat bij dit onderzoek wel in het bijzon
der aandacht moet worden geschonken aan 
de artt. 79 en 80 der "Rechtstoestandveror
dening I936" der gemeente R., welke artike
len luiden als volgt: 

,,Art. 79. De ambtenaar kan worden ge
schorst in zijn ambt: 

a . wanneer een strafrechterlijke vervolging 
ter zake van eenig misdrijf tegen hem wordt 
ingesteld; 

b. wanneer hem de disciplinaire straf van 
ontslag is opgelegd en die straf nog niet voor 
tenuitvoerlegging vatbaar is; 

c. wanneer de ambtenaar zich in verzeker
de bewaring bevindt; 

d. in andere gevallen, waarin de schorsing 
naar het oordeel van het tot schorsing be
voegd Gezag wordt gevorderd door het be
lang van den dienst. 

Art. 80. Tijdens de schorsing ingevolge 
het vorige artikel kan de bezoldiging geheel 
of ,gedeeltelijk worden ingehouden. Wanneer 
de schorsing niet door een straf wordt ge
volgd, wordt het ingehoudene alsnog uitbe
taald."; 

0. dat op grond van den inhoud der ge
dingstukken vaststaat, dat niet is gebleken, 
dat op 23 Maart I943 tegen gedaagde in 
hooger beroep een strafrechtelijke vervolging 
ter zake van eenig misdrijf werd ingesteld, 
waaruit volgt, dat de schorsing van gedaag
de bij het besluit van dien datum niet kan 
zijn gegrond op het bepaalde onder a van 
voormeld artikel 79; 

0. dat evenzeer vaststaat, dat aan gedaag
de op 23 Maart I943 de disciplinaire straf 
van ontslag niet was opgelegd en hij zich op 
dien datum niet in verzekerde bewaring be
vond, zoodat het bestreden besluit, voorzoo
verre de schorsing betreft, ook niet kan zijn 
gebaseerd op het bepaalde onder b of c van 
het aangehaalde artikel 79; 

0. dat alsnu nog de vraag moet worden 
beantwoord, of de schorsing dan in casu heeft 
plaats gehad met het bepaalde onder d van 
voormeld artikel 79 als grondslag; 

0. dat de eerste rechter deze vraag ont
kennend heeft beantwoord op grond van de 
overweging, dat in het bestreden besluit geen 
enkele motiveering wordt aangetroffen ter 
rechtvaardiging van de schorsing, daar im
mers de motiveering, gegeven in het derde 
,,dat" van het besluit, krachtens de bewoor
dingen slechts betrekking kan hebben op de 
inhouding van de bezoldiging; 

0. dat gedaagde bij contra-memorie even
zeer heeft betoogd, dat het bestreden besluit, 
wat de schorsing betreft, niet met redenen 
is omkleed en kennelijk heeft bedoeld te be
toogen, dat het dus strijdt met artikel 79 
voormeld; 

0. dat de Raad zich met deze zienswijze 

yan den eersten rechter en van gedaagde ech
ter niet kan vereenigen; 

0. toch dat het in de eerste feitelijke over
weging aangehaalde besluit van s Maart 
I943, klaarblijkelijk omdat het ten onrechte 
was genomen door den Burgemeester yan 
R. als waarnemende de taak van den Raad 
dier gemeente in plaats van door dien Burge
meester als waarnemende de taak van Burge
meester en Wethouders dier gemeente, bij 
het bestreden besluit van 23 Maart 1943 is 
ingetrokken en dit laatstgenoemde besluit 
moet worden gelezen in verband met het 
eerst genoemde; dat in het besluit van s 
Maart I943 uitdrukkelijk is overwogen, dat, 
in verband met een onderzoek naar vermoe
delijke fraude bij de gemeentebedrijven, het 
belang van den dienst vorderde, dat de di
recteur dier bedrijven direct in zijn ambt 
werd geschorst; dat het dus voor gedaagde 
volkomen duidelijk was, · op welken grond 
eischer meende bij het besluit van 23 Maart 
I943 tot schorsing van gedaagde te moeten 
overgaan, n.l. omdat hij meende, dat .die 
schorsing door het belang van den dienst 
werd gevorderd; 

0. dat derhalve - aangezien artikel .· 79, 
onder d, de beantwoording van de vraag, pf 
het belang van den dienst de schorsing vor
dert, bij uitsluiting opdraagt aan het tqt 
schorsing bevoegde gezag - het bestie"dèn 
besluit, voorzoover de daarbij uitgesprolëen 
schorsing betreft, niet strijdt met artikel 79 
voormeld, zijnde voorts, wat dit punt betreft, 
niet gebleken van strijd, feitelijk of rechtens, 
met eenig ander toepasselijk algemeen ver
bindend voorschrift, noch ook hiervan, dat 
eischer van zijn bevoegdheid tot schorsing 
kennelijk een ander gebruik heeft gemaakt 
dan tot de doeleinden, waartoe die bevoegd
heid is gegeven; 

0. dat hieruit volgt, dat, met vernietiging 
van de uitspraak, waarvan beroep - in zoo
ver daarbij het besluit van 23 Maart I943 
werd nietig verklaard wat de schorsing be
treft - het beroep, door J. ingesteld bij het 
Ambtenarengerecht te 's-Hertogenbosch, 
voorzoover zijn schorsing betreft, alsnog on
gegrond moet worden verklaard; 

0. dat thans moet worden beslist, of bij 
het besluit van 23 Maart I943 aan de schor
sing van gedaagde terecht de inhouding van 
zijn bezoldiging is verbonden; 

0. dat de Raad - gelet op het feit, dat hij 
bij zijn uitspraak van heden, A.W. I944/B. 
IJ (zie hierna, Red.), heeft bevestigd de 
uitspraak van het Ambtenarengerecht te 
's-Hertogenbosch d .d. ,2 Februari •944, 
waarbij werd nietig verklaard het besluit van 
eischer van I7 April I943, waarbij gedaagde 
niet eervol werd ontslagen uit zijn betrek
king van directeur der gemeentebedrijvèn 
te R . - van oordeel is, dat eischer in casu 
van zijn bevoegdheid tot inhouding van be
zoldiging kennelijk een ander gebruik heeft 
gemaakt dan tot de doeleinden, waarvoor die 
bevoegdheid is gegeven - zijnde deze toch 
zeker niet gegeven, om, gelijk in casu is ge
schied, bij wijze van nadere voorziening de 
bezoldiging, voor zeer geruimen tijd, in te 
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houden, indien de "omstandigheden", waar
op eischer zich meende te kunnen beroepen, 
blijken ten deze voor het grootste gedeelte 
geen beslissende beteekenis t e hebben gehad 
- zoodat de in de vorige rechtsoverweging 
gestelde vraag ontkennend moet worden be
antwoord en de uitspraak, waarvan beroep, 
moet worden bevestigd, voorzoover daarbij 
het bestreden besluit is nietig verklaard, voor 
wat betreft de inhouding van de bezoldiging ; 

0 . ten slotte, dat de eerste rechter op 
goeden grond, welken deze Raad overneemt 
en tot den zijnen maakt, het beroep van J . 
ongegrond heeft verklaard, in zoover het ge
richt was tegen de intrekking van het besluit 
van 5 Maart 1943, zoodat de u itspraak, waar
van beroep, ook in zoover moet worden be
vestigd; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep, 

in zoover daarbij werd nietig verklaard het 
besluit van den Burgemeester der gemeente 
R. van 23 Maart 1943, in zoover daarbij J. 
werd geschorst als directeur der gemeente
bedrijven te R.; 

Verklaart alsnog ongegrond het beroep, 
door J . ingesteld bij het Ambtenarengerecht 
te 's-Hertogenbosch, tegen voormeld besluit, 
voorzoover hij daarbij werd geschorst als di
recteur der gemeentebedrijven te R.; 

Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep, 
voor het overige. 

(A.B.) 

1 juni 1944. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 artt. 58, lid 2 en 103.) 

De in het ambtenarenreglement der 
gemeente R . opgenomen procedure met 
mededeeling van een voornemen tot op_ 
legging van disciplinaire straf is niet de 
procedure als voorgeschreven bij art. 
103 der Ambtenarenwet 1929. Dit arti
kel is niet dwingend, zoodat de speciale 
gemeentelij ke procedure derogeert aari 
de algemeene van de wet. Het beroep 
tegen het ontslagbesluit zelf is in dit 
geval dan ook wel degelijk ontvanke
lijk. 

Onevenredigheid tusschen strafbare 
feiten (als directeur van gemeentebe
drijven on.re g e lmatighe d en t e n aanzien 
van brandstoffen plegen ) en straf (niet
eervol ontslag). Berisping of geldboete 
ware evenredig. 

Uitspraak in zake : 
De Burgemeester der gemeente R ., eischer 

in hooger beroep, te dezer zake domicilie ge
kozen hebbende te Apeldoorn, aan de De
venterstraat nr. 25-2 , kantore van Mr. R. A . 
James, in persoon ter openbare terechtzitting 
verschenen , bijgestaan door zijn raadsman 
Mr. R. A. James voornoemd, 

tegen : 
J ., wonende t e R., gedaagde in hooger be
roep, t e d ezer zake domicilie gekozen heb
bende te Breda, aan de Sophiastraat nr. 28, 
ten kantore van Mrs. A. W. Rassers en R . 

Prins, in persoon ter openbare terechtzitting 
verschenen , bijgestaan door zijn raadsman 
Mr. A. W. R assers voornoemd. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de gedingstukken en gehoord de 

bovengenoemde verschenen personen alsook 
als getuigen, enz. 

Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0 . dat eischer d.d. 17 April 1943 het navol

gende besluit heeft genomen : 
,,De Burgemeester der gemeente R . ; 
Krachtens artikel 3 der Verordening nr. 

152/1941 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied waarnemende 
de taak van den raad; 

0. enz. ; 
0 . d at door bovenvermelde handelingen, 

tekortkomin gen en onjuist beleid de heer J . 
zich als directeur der gemeentebedrijven on
waardig heeft gedragen en zich ernstig schul
dig heeft gemaakt aan plichtsverzuim, als 
bedoeld in artikel 95, eerste en tweede lid, 
der Rechtstoestandverordening 1936"; 

0 . dat 
a. overeenkomstig de bepalingen van ar

tikel 96 der " Rechtstoestandverordening 
1936" bij schrijven van 29 MaartJ 1943, No. 
I /2285, aan den Heer J . is kennis gegeven 
van het voornemen, hem op bovenvermelde 
gronden de disciplinaire straf van niet-eer
vol op te leggen, en 

b. noch de door den heer J . overeenkom
stig het vierde lid van artikel 96 der "Rechts
toestandverordening 1936" op 9 April 1943 
ingeleverde schriftelijke verdediging noch 
diens op 11 April 1943 gedane mondelinge 
toelichting van bedoelde schriftelijke verde
diging hebben vermogen de bovenvermelde 
gronden, waarop het aan den heer J . op te 
leggen niet-eervol ontslag zou worden geba
seerd, te weerleggen of eenige verzachtende 
omstandigheid te dier zake op te leveren; 

Gelet op de artikelen 95 en 96 der "Rechts
toestandverordening 1936"; 

H eeft besloten : 
1 °. op grond van bovenomschreven rede

nen aan den heer J., directeur der gemeente
bedrijven te R., op te leggen de disciplinaire 
straf v an niet- eervol ontslag uit genoemde 
betrekking, zulks met ingang van den dag, 
waarop d e termijn van beroep tegen dit be
sluit op het Ambtenarengerecht is verstre
ken, of, indien binnen dien termijn beroep 
tegen dit besluit zal zijn ingesteld, met in
gang van den dag, waarop dit besluit in hoog
ste instantie zal zijn gehandhaafd; 

2 °. een afschrift van dit besluit te ver
strekken aan den heer J. voornoemd, met 
inachtneming van het vijfde lid van art. 96 
der " Rechtstoestandverordening 1936"."; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Her
togenbosch b ij uitspraak van 12 Februari 
1944 - naar welker inhoud hierbij wordt 
verwezen - het bovenverm elde besluit nie-· 

. tig heeft v erklaard ; 
0. dat eischer van die uitspraak tijdig is 

gekomen in hooger beroep, bij beroepschrift 
op de daarbij aangevoerde gronden den Raad 
verzoekende de uitspraak, waarvan hooger 
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beroep, te vernietigen en gedaagde alsnog 
niet-ontvankelijk te verklaren in zijn beroep 
bij het Ambtenarengerecht, subsidiair dat 
beroep alsnog ongegrond te verklaren, even
tueel met verdere bepaling als deze Raad zal 
vermeenen te behooren; 

0. dat gedaagde bij contra-memorie op de 
daarbij aangevoerde gronden heeft verzocht 
het hooger beroep ongegrond te verklaren 
en de bestreden uitspraak te bevestigen; 

In rechte: 
0. dat van de zijde van eischer in de eerste 

plaats is betoogd, dat het Ambtenarenge
recht het beroep, door gedaagde tegen het 
bovenweergegeven besluit van x7 April x943 
ingesteld, niet-ontvankelijk had dienen te 
verklaren, aangezien aan dit besluit was 
voorafgegaan een kennisgeving d .d. 29 Maart 
x943, waarbij eischer aan gedaagde mededee
ling had gedaan van zijn voornemen hem op 
de daarin vermelde gronden de disciplinaire 
straf op te leggen van niet-eervol ontslag, 
en gedaagde niet binnen x4 dagen na ont
vangst van die kennisgeving bij het Amb
tenarengerecht een klaagschrift had inge
diend, zoodat - ingevolge het bepaalde in 
art. xo3, lid 4, der Ambtenarenwet x929 -
tegen het besluit van x7 April x943, waarbij 
de in de kennisgeving vermelde straf werd 
opgelegd, beroep was uitgesloten; 

0. dienaangaande, dat in bedoelde ken
nisgeving van 29 Maart x943 - voorzoover 
ten deze van belang - aan gedaagde het na
volgende is bericht: 

,,In verband met het bepaalde in art. 96, 
4e lid, der "Rechtstoestandverordening x936" 
doe ik U bij dezen mededeeling van mijn 
voornemen om U de disciplinaire straf van 
niet-eervol ontslag op te leggen, zulks met 
ingang van den dag, waarop de termijn van 
beroep tegen mijn desbetreffend besluit zal 
zijn verstreken of, indien binnen dien ter
mijn beroep tegen dat besluit zal zijn inge
steld, met ingang van den dag, waarop mijn 
desbetreffend besluit in hoogste instantie zal 
zijn gehandhaafd." 

"Ik stel U in de gelegenheid tot en met 
Vrijdag, 2 April a.s., gedurende de dienst
uren ter gemeente-secretarie, xe afdeeling, 
inzage te nemen van het ambtelijk rapport 
en de brieven, in dit schrijven genoemd. 

Binnen acht dagen na de inzage kunt U bij 
mij Uwe schriftelijke verdediging inleveren."; 

0 . dat eischer met het doen van voormelde 
kennisgeving voldeed aan art. 96, lid 4, der 
,,Rechtstoestandsverordening x936" der ge
meente R. , van welk artikel het 4e, se en 6e 
lid luiden als volgt : 

" 4. Geen straf wordt opgelegd, vóórdat het 
bevoegd Gezag aan den betrokken ambte
naar mededeeling heeft gedaan van zijn 
voornemen om straf op te leggen, welke straf 
het voornemens is op te leggen, en welke 
gronden het voor oplegging dier straf aan
wezig acht, noch vóórdat de ambtenaar in de 
gelegenheid is gesteld om : 

a. inzage te nemen van de ambtelijke rap
porten, betreffende hetgeen hem ten laste 
gelegd wordt; en 

b. binnen acht dagen na die inzage; zijne 
schriftelijke verdediging in te leveren. 

5. De uitgesproken straf is met redenen 
omkleed. 

De schriftelijke mededeeling daarvan 
wordt b innen .tweemaal 24 uur den gestrafte 
persoonlijk uitgereikt of bij aangeteekend 
schrijven toegezonden. 

6. Een opgelegde straf wordt niet ten uit
voer gelegd, voordat de termijn van beroep 
op het ambtenarengerecht is verstreken, en, 
indien beroep is ingesteld, voordat het aan
gevallen besluit in hoogste instantie is ge
handhaafd."; 

0. dat eischer met opgemelde kennisgeving 
niet beoogde mededeeling te doen van een 
voornemen, als bedoeld in art. xo3 der Amb
tenarenwet x929, hetgeen duidelijk blijkt uit 
de daarin opgenomen (en in het bovenweer
gegeven strafbesluit d.d. x7 April x943 her
haalde) zinsnede, dat de straf van ontslag 
zou worden opgelegd "met ingang van den 
dag, waarop de termijn van beroep tegen 
mijn desbetreffend besluit zal zijn verstre
ken of, indien binnen dien termijn beroep 
tegen dat besluit zal zijn ingesteld, met in
gang van den dag, waarop mijn desbetref
fend besluit in hoogste instantie zal zijn ge
handhaafd"; 

dat immers tegen een besluit tot strafop
legging, nadat van het voornemen daartoe 
volgens art. xo3 der Ambtenarenwet x929 
kennisgeving is gedaan, krachtens het 4e lid 
van dit artikel géén beroep openstaat; 

0 . dat namens eischer nog is aangevoerd, 
dat art. 96 voormeld niet derogeert aan art. 
xo3 der Ambtenarenwet x929, daar art. ns 
dezer wet bepaalt, dat, voorzoover deze on
derwerpen niet reeds bij of krachtens de wet 
zijn geregeld, o. a . voor de gemeenteambte
naren voorschriften worden vastgesteld o. m. 
betreffende disciplinaire straffen, zoodat het 
bevoegde gezag der gemeente Roosendaal en 
Nispen in x936 gerechtigd was voorschriften 
vast te stellen betreffende disciplinaire 
straffen, doch daarbij niet vermocht af te 
wijken van die bepalingen der wet, waarbij 
reeds regelen op dat punt waren gegeven, 
ten deze art. xo3 der Ambtenarenwet x929, 
houdende regelen betreffende beroep vóór 
disciplinaire strafoplegging; 

0 . dat dit betoog echter moet worden ver
worpen, vermits genoemd art. xo3 niet dwin
gend voorschrijft, dat of hoe van eenig voor
nemen tot disciplinaire strafoplegging aan 
den betrokkene kennis moet worden gege
ven, maar slechts, als onderdeel der afdee
ling "Van eenige bijzondere gedingen in eer
sten aanleg", regelen geeft voor het geval 
het tot strafoplegging bevoegde gezag de bij 
zondere voornemen-procedure van dat arti
kel wenscht te volgen , welke medebrengt, 
dat beroep kan worden ingesteld, vóórdat de 
straf wordt opgelegd; 

dat daarmede evenwel geenszins is uitge
sloten, dat een administratief orgaan in zijn 
ambtenarenreglement een andere procedure 
in het leven roept, uiteraard mits daarbij niet 
te kort wordt gedaan aan de in de Ambte
narenwet x929 gewaarborgde rechten van 
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den ambtenaar, inzonderheid betreffende 
diens beroepsrecht; aan welke voorwaarde 
ten deze is voldaan ; 

0. dat bovendien - vooral ter bescher
m'ing van het beroepsrecht des ambtenaars 
- de eisch moet worden gesteld, dat, wil er 
van een voornemen-procedure, als in art. I03 
der Ambtenarenwet I929 bedoeld, sprake 
zijn, zulks uit den inhoud der desbetreffende 
kennisgeving duidelijk moet blijken; hetgeen 
ten deze allerminst het geval is, zijnde eerst 
bij het beroepschrift voor de eerste maal ge
steld, dat hier de kennisgeving van een zoo
danig voornemen aanwezig zou zijn geweest; 

0. dat uit het hierboven overwogene volgt, 
dat eischers eerste grief niet als juist kan 
worden aanvaard, zoodat - nu ook niet is 
gebleken van eenigen anderen grond, waar
op het door gedaagde bij het Ambtenaren
gerecht tegen eischers strafbesluit van I 7 
April I943 ingestelde beroep niet-ontvanke
lijk zou zijn geweest - dat beroep door dat 
gerecht terecht ten gronde is behandeld; het
geen thans ook de Raad dient te doen; 
· 0. hieromtrent, dat in art. 58, Ie en 2e 

lid, der Ambtenarenwet I929 tegen een be
sluit als dat van I7 April I943 op de navol
gende gronden beroep is opengesteld: 

Ie. dat het besluit feitelijk of rechtens met 
de toepasselijke algemeen verbindende voor
schriften strijdt; 
· 2e. dat bij het nemen van het besluit het 

administratief orgaan van zijn bevoegdheid 
kennelijk een ander gebruik heeft gemaakt 
dan tot de doeleinden, waarvoor die bevoegd
heid is gegeven; 
· 3e. dat er tusschen de opgelegde straf en 
de gepleegde overtreding onevenredigheid 
bestaat; · 

· 0.- ten aanzien van den onder Ie. vermel
den grond, dat van de ten deze toepasselijke 
"Rechtstoestandsverordening I936" in het 
bijzonder de volgende voorschriften in aan
merking moeten worden genomen: 
· ,,Art. 95. I. De ambtenaar, die de hem 

opgelegde verplichtingen niet nakomt, of 
zich overigens aan plichtsverzuim schuldig 
maakt, kan deswege door het bevoegd Gezag 
disciplinair worden gestraft. 

2. Plichtsverzuim omvat zoowel het over
treden van eenig voorschrift als het doen of 
het nalaten van iets, hetwelk een goed amb
tenaar ir, gelijke omstandigheden behoort na 
te laten of te doen. 

3. Hij kan niet worden gestraft voor han
delingen of gedragingen, die buiten verband 
met zijne betrekking staan, tenzij de dienst 
of de waardigheid zijner betrekking er door 
geschaad worden." 

Art. 96. I. De disciplinaire straffen, die 
den ambtenaar kunnen worden opgelegd, 
zijn: 

Ie. schriftelijke berisping; 
2e. onthouding van vacantiedagen; 
3e. opdracht van andere werkzaamheden; 
4e. geldboete van ten minste f I en ten 

hoogste f 50; 
5e. tijdelijke onthouding of terugneming 

van periodieke verhoogingen; 
6e. voorbijgaan van bevordering in rang; 

7e. verlaging in rang, al of niet met behoud 
der vóór de verlaging genoten bezoldiging; 

Se. overplaatsing naar een anderen tak 
van dienst; 

ge. ongevraagd eervol ontslag; 
Ioe. niet-eervol ontslag. 
2. De in het vorig lid vermelde straffen 

worden opgelegd: 
a. die, genoemd onder Ie, door het Hoofd 

van den tak van dienst; 
b. de overige door het bevoegd Gezag, dat 

den ambtenaar aanstelde."; 
0. nu met betrekking tot de feiten, welke 

bij het bestreden besluit aan gedaagde ten 
laste zijn gelegd, dat voor den Raad op grond 
der gedingstukken en van het ter terechtzit
ting verhandelde is komen vast te staan: 

I. dat gedaagde, directeur der gemeente
bedrijven te R., tot welke bedrijven de ge
meentegasfabriek aldaar behoort, op 28 Sep
tember I940, zijnde de laatste dag (vóór. het 
intreden der van overheidswege geregelde 
distributie van vaste brandstoffen), waarop 
het koopen van die brandstoffen nog vrij 
was, ten kantore der gasfabriek 50 z.g. bire
ka-bons heeft gekocht en betaald, elk van 
welke bons recht gaf van die fabriek één hl. 
cokes te betrekken; 

dat bij een regelmatigen gang van zaken 
op de birekabons, welke waren voorzien van 
de aanduiding "Alleen geldig op den dag van 
afgifte", de datum der afgifte werd gestem
peld, de cokes op dienzelfden dag op het fa
brieksterrein tegen afgifte van het lichaam 
van den bon werd afgehaald, terwijl de over
blijvende strook van den bon diende als ver
voerbewijs , en het lichaam van den bon door 
jen desbetreffenden fabrieksarbeider in een 
bus werd gedaan, welke den volgenden dag 
ten kantore der fabriek werd geledigd; 

dat gedaagde de hem op voornoemden da
tum verstrekte bons niet heeft laten afstem
pelen en de cokes niet op dien datum, maar 
eerst veel later, bij gedeelten, in ontvangst 
heeft genomen; 

II. dat, toen door de inwoners der ge
meente R. t en behoeve van den distributie
dienst opgave moest worden gedaan van hun 
voorraad vaste brandstoffen, gedaagde op het 
desbetreffende formulier ten aanzien van 
zijn voorraad een geheel negatieve opgave 
heeft gedaan, aldus verzwijgende zoowel de 
hoeveelheid van 50 hl. cokes, waarop hij vol
gens de onder I vermelde birekabons recht 
had, als een hoeveelheid van 800 kg. kolen, 
welke hi.i in April I940 van de gasfabriek 
had gekocht en die aanvankelijk in zijn naast 
het fabrieksterrein gelegen tuin was opge
slagen. maar later was geborgen in een hoek 
van een cokesloods der gasfabriek, waar zij 
in den loop der maanden geraakte onder de 
hierin later opgeslagen cokes, en welke hoe
veelheid gedaagde bij gedeelten heeft afge
nomen; 

0. dat de Raad het hierboven onder I en 
II omschrevene aanmerkt als plichtsverzuim 
van gedaagde in den zin van art. 95, lid 2, 
voormeld; het onder I weergegevene in 
hoofdzaak, omdat gedaagde zich aldus op 
onregelmatige wijze de beschikking over 50 
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hl. cokes verzekerde; het onder Il vermelde 
voornamelijk, omdat gedaagde - zij het als 
particulier persoon - een onjuiste opgave 
heeft gedaan ten aanzien van de vaste brand
stoffen, waarover hij de beschikking had ; 
iets wat hij vooral in zijn positie niet had 
mogen doen en waardoor hij de waardigheid 
zijner betrekking heeft geschaad; hetwelk 
niet wordt goedgemaakt, doordat gedaagde 
later van de hem uitgereikte distributiebons 
voor vaste brandstoffen grootendeels geen 
gebruik heeft gemaakt en met die brand
stoffen ook andere personen van dienst is 
geweest; 

0. dat de Raad ter zij de stelt hetgeen aan 
gedaagde bij het bestreden besluit meer en 
anders ten laste is gelegd dan hierboven on
der I en II omschreven, enz. ; 

0. dat nu nog overblijft te beoordeelen, 
of er tusschen de opgelegde straf en de ge
pleegde overtreding onevenredigheid be
staat; 

0. dat de Raad deze vraag bevestigend 
beantwoordt, van oordeel, dat het door ge
daagde ten aanzien van de hierboven onder 
I en Il omschreven gedragingen begane 
plichtsverzuim van de in art. 96, lid 1, voor
meld opgesomde straffen geen andere straf 
wettigt dan een schriftelijke berisping of een 
geldboete; 

0. dat het bestreden besluit bij de aange
vallen uitspraak mitsdien terecht nietig is 
verklaard en die uitspraak derhalve - zij 
het op andere dan de erbij aangevoerde gron
den - moet worden bevestigd; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A.B.) 

z Juni r944. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. · ( Gemeente
wet art. 84; Ambtenarenwet 1929 artt. 
50 en 60, 3e lid.) 

Art. 60, 3e lid, der Ambtenarenwet 
1929 heeft een ruimere strekking dan 
dat die bepaling alleen het oog zou 
hebben op ontstentenis van den ambte
naar. 

Art. 84 der Gemeentewet stelt niet 
den eisch, dat de aanwijzing van een 
wethouder tot loco-burgemeester schrif
telijk dient te geschieden; ook een mon
delinge aanwijzing, geschied door den 
burgemeester vóór zijn ontslag, is 
rechtsgeldig en blijft rechtsgeldig na 
het ontslag van den burgemeester. 

Het is niet in strijd met den moti
veeringseisch van art. 50 onder 2 ° der 
Ambtenarenwet 1929 te verwijzen naar 
een vroegere uitspraak tusschen dezelfde 
partijen. 

Uitspraak in zake: 
J. H. Grootenhuis, wonende te Sleen, 

eischer in hooger beroep, voor wien ter open
bare terechtzittingen als gemachtigde is o·p
getreden Mr. Tj. D. Schaper, advocaat te 
Leiden, 

tegen: 

den Burgemeester der gemeente Sleen, ge
daagde in hooger beroep, voor wien ter open
bare terechtzittingen als gemachtigde is op
getreden Mr. C. M . Loef, advocaat te Bos
koop. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de gedingstukken; 
Gehoord bovengenoemde gemachtigden; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Burgemeester der gemeente 

Sleen, waarnemende de taak van den Raad 
dier gemeente krachtens verordening ,52/ 
1941 van den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied - gelet op de 
bepalingen dèr Gemeentewet alsmede op die 
van het Ambtenarenreglement der gemeente 
Sleen - bij besluit van 17 Mei 1943 (goed
gekeurd door den Commissaris der provincie 
Drenthe bij besluit van 19 Mei 1943, 3e afd. 
B, no. 2864a/2549) heeft besloten Johan Her
man Grootenhuis eervol ontslag te verleenen 
als Secretaris der gemeente Sleen, zulks met 
ingang van den dag, volgende op dien van 
ontvangst van het bericht, houdende de goed
keuring, bedoeld in art. 102, lid 3, der Ge
meentewet; steunende dit besluit op de na
volgende' overwegingen: enz.;; 

dat hij tengevolge van al deze feiten en 
omstandigheden de geschiktheid blijkt te 
missen om de door hem bekleede functie als 
Secretaris der gemeente Sleen te vervullen; 

0. dat van vorenvermeld besluit bij brief 
van 21 Juni 1943 door den Burgemeester van 
Sleen aan voornoemden J. H. Grootenhuis 
mededeeling is gedaan, in welken brief nog 
is vermeld, dat de Commissaris der provin
cie Drenthe de toezending van het besluit 
om de aan Grootenhuis bekende redenen had 
doen opschorten tot 21 Juni 1943 en dat in 
verband hiermede aan Grootenhuis wordt 
medegedeeld, dat hem het ontslag o. a. uit 
zijn functie van Secretaris der gemeente 
Sleen wordt verleend ingaande 22 Juni 1943; 

0. dat J. H . Grootenhuis, stellende dat op 
17 Mei en 21 Juni 1943 besluiten te zijnen 
aanzien zijn genomen, daartegen beroep heeft 
ingesteld bij het Ambtenarengerecht te Gro
ningen, hetwelk bij uitspraak van 6 Januari 
1944 - naar welker inhoud hierbij wordt 
verwezen en waaruit blijkt, dat dat Gerecht 
aanneemt, dat slechts één besluit, en wel op 
17 Mei 1943, ten aanzien van Grootenhuis 
is genomen - het beroep ongegrond heeft 
verklaard en heeft bevestigd het besluit van 
den Burgemeester der gemeente Sleen van 
17 Mei 1943' betreffende het ontslag als Se
cretaris der gemeente Sleen; 

0. dat Mr. Tj. D. Schaper voornoemd als 
gemachtigde van eischer van die uitspraak 
tijdig in hooger beroep is gekomen en op de 
bij beroepschrift aangevoerde gronden heeft 
verzocht, met vernietiging van die uitspraak 
,,het besluit van den (toen onbevoegden) 
loco-burgemeester Moes d.d. 17 Mei 1943 te 
vernietigen en te verstaan, dat eischer is als
nog secretaris der Gemeente Sleen"; 

0. dat gedaagde op de in de contra-memo
rie gestelde gronden heeft geconcludeerd tot 
bevestiging van de beroepen uitspraak van 
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het Ambtenarengerecht te Groningen d .d. 6 
Januari 1944; 

In rechte: 
0. dat blij kens het klaagschrift eischer, 

toenmaals klager, had gesteld in beroep te 
komen zoowel tegen het besluit van 17 Mei 
1943 aangeduide datum van het ontslag uit 
functie van Secretaris der gemeente Sleen 
was 22 Juni 1943 ; 

0. dat tegen dit schrijven van 21 Juni 1943 
beroep bij het Ambtenarengerecht te Gro
ningen voor Grootenhuis dus niet openstond, 
weshalve deze Raad, doende hetgeen het 
Ambtenarengerecht had behooren te doen, 
Grootenhuis alsnog niet-ontvankelijk moet 
verklaren in zij n tegen dat schrijven ingeste
de beroep; 

0. dat eischers eerste grief tegen de beroe
pen uitspraak is deze, dat het Ambtenaren
gerecht ten onrechte een beroep heeft ge
daan op art. 60, lid · 3, der Ambtenarenwet 
1929, hetwelk voor een geval als het onder
havige niet zou zijn geschreven en alleen te 
hulp zou komen, als door ontstentenis een 
desbetreffend besluit den betrokken justicia
bele niet bereikt, waarvan in dit geval vol
gens eischer geen sprake zou zijn, aangezien 
eischers echtgenoote reeds direct na het ne
men van het besluit daarvan op de hoogte 
werd gesteld door den maPechaussée Rama
ker; 

0. dat deze grief als ongegrond moet wor
den verworpen, aangezien art. 60, lid 3, der 
Ambtenarenwet 1929 niet rept van ontsten
tenis, als door eischer wordt gesteld, en het 
Ambtenarengerecht dan ook, gelet op die 
wettelijke bepaling, alleszins gerechtigd wa~ 
het verzuim, dat in dezen inderdaad was ge
pleegd, doordat het beroep niet was ingesteld 
binnen den in art. 60, lid 1, dier wet voorge
schreven termijn - immers niet (in zooverre 
dus met verbetering van hetgeen het Amb
tenarengerecht ter zake heeft overwogen) 
binnen een maand na 19 Mei 1943, datum 
waarop het besluit van 17 Mei d.a.v. door 
den Commissaris der provincie Drenthe is 
goedgekeurd - wegens de door dat Gerecht 
opgegeven reden voor gedekt te verklaren ; 
wordende hierbij nog ten overvloede opge
merkt, dat het aanvaarden van eischers 
standpunt had moeten leiden tot niet-ont
vankelijkverklaring van zij n ingesteld beroep 
wegens te late instelling daarvan ; 

0. dat eischer voorts als bezwaar heeft 
aangevoerd, dat het besluit van 17 Mei 1943 
onwettig zou zijn en zou strijden met de wet
telijke bepalingen dienaangaande, omdat het 
besluit is genomen door den loco-burgemees
ter H . Moes, waarbij een beroep wordt ge
daan op art. 84, 2e en 3e lid, der Gemeente
wet en wordt betoogd, dat in casu, juist bij 
ontstentenis van den Burgemeester, de Com
missaris der provincie Drenthe in de leemte 
had moeten voorzien, zoodat, nu dit niet is 
geschied, het bestreden besluit, als dool\ een 
onbevoegden persoon genomen, onwettig is ; 

0. dat, in tegenstelling met het ter zake in 
de contra-memorie in hooger beroep aange
voerde, dit bezwaar wel degelijk in hooger 
beroep mocht worden aangevoerd, ook al is 

daarvan in het klaagschrift niet gerept, en 
deze Raad daarover vermag te oordeelen, 
vermits niet eenig wettelijk voorschrift, met 
name niet het door gedaagde gememoreerde 
art. 64, sub 3 °, der Ambtenarenwet 1929, 
zich daartegen verzet, immers de administra
tieve rechter - die niet lijdelijk is - zelfs 
zelfstandig in zijn uitspraak gronden kan op
nemen, welke in het geheel niet door partijen 
zijn te berde gebracht; 

0. ten aanzien van het bezwaar van 
eischer, dat uit de, ingevolge bevel van de
zen Raad van 30 Maart 1944, op desbetref
fend verzoek van 's Raads voorzitter door 
den Burgemeester van Sleen verstrekte 
schriftelijke mededeeling d.d . II April 1944, 
o. m. blijkt, dat t en tijde dat het bestreden 
besluit werd genomen, in de gemeente Sleen 
slechts één wethouder was, en wel de heer 
H . Moes, zulks sinds 21 April 1943, toen de 
andere wethouder, J. Kamping, is overleden ; 
dat in verband met dat overlijden de heer 
Moes sindsdien optrad om den Burgemeester 
zoo noodig te vervangen; dat hij van 14 Mei 
1943 af, met ingang van welken datum de 
toenmalige Burgemeester van Sleen is ont
slagen, tot 18 September 1943 waarnemend 
Burgemeester dier gemeente is geweest; dat 
van de aanwijzing van den heer Moes, om 
zoo noodig als loco-Burgemeester op te tre
den, geen geschrift is opgemaakt; 

0. dat de gemachtigde van gedaagde ter 
terechtzitting van dezen Raad van II Mei 
1944 heeft voorgelezen en den Raad heeft 
getoond de copie van een brief luidende als 
volgt: 

,.Ondergeteekende S. J. van Royen, vroe
ger Burgemeester der gemeente Sleen, ver
klaart, dat hij den heer H . Moes, den toen
maals eenigen Wethouder der gemeente 
Sleen, heeft aangewezen om zoo noodig als 
loco-burgemeester op te treden, zoodat de 
heer Moes, voornoemd, op 17 Mei 1943 be
voegd was als loco-burgemeester op te tre
den. Deze aanwijzing is mondeling gedaan en 
een formeel besluit is daarvan niet ge
maakt."; 

0. dat de Raad, gelet op die schriftelijke 
mededeeling en in het bijzonder op den in
houd van die brief-copie - aan welker over
eenstemming met den origineelen brief de 
Raad geen reden heeft te twijfelen - aan
neemt, dat de wethouder H . Moes door den 
toenmaligen Burgemeester der gemeente 
Sleen, S . J. van Royen, waarnemende de 
taak van Burgemeester en Wethouders, mon
deling is aangewezen - welke aanwijzing 
dus in elk geval heeft plaats gehad vóór 14 
Mei 1943, datum van het ontslag van dien 
Burgemeester - om zoo noodig als loco
burgemeester op te treden, dus om den bur
gemeester bij ongesteldheid, afwezigheid of 
ontstentenis te vervangen; 

0. dat art. 84, lid x, der Gemeentewet niet 
den eisch stelt, dat de aanwijzing, daarin be
doeld, schriftelijk dient te geschieden, wes
halve de mondelinge aanwijzing, als voren
bedoeld, volkomen rechtsgeldig was; 

0. dat in dezen dus de heer H . Moes de 
bevoegde persoon was om op 17 Mei 1943 
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een besluit, als het aangevallene, te nemen, 
zoodat dit besluit in zooverre niet onwettig 
is, staande immers ook vast, dat de Commis
saris van de provincie Drenthe niet gebruik 
heeft gemaakt van de in lid 3 van voormeld 
art. 84 verleende bevoegdheid om, in afwij 
king van lid 1, in de vervanging te voorzien, 
terwijl het geval, waarvan sprake is in lid 2 

van genoemd artikel, zich in dezen in het 
geheel niet voordeed, immers er niet was on
gesteldheid, afwezigheid of ontstentenis van 
alle wethouders ; 

0. dat dus ook eischers voormeld bezwaar, 
als ongegrond, moet worden ter zijde ge
steld; 

0. dat ten slotte, volgens eischer, de uit
spraak van het Ambtenarengerecht in strijd 
met de in de Grondwet en art. 50, lid 2, (be
doeld zal zijn : art. 50, aanhef en sub 2°) der 
Ambtenarenwet 1929 gevorderde motivee
ring zou zijn gewezen, nu ten onrechte naar 
andere uitspraken zou zijn verwezen; 

0. dat ook dit beroep niet tot het door 
eischer gewenschte resultaat kan leiden, aan
gezien de eerste rechter heeft verwezen naar 
zijn uitspraak van 22 April 1943, waarin, in 
een vorig geschil tusschen dezelfde partijen, 
als de onderwerpelijke - aan welk geschil 
ten grondslag lagen dezelfde handelingen en 
gedragingen van eischer, als waarvan mede 
sprake is in het thans bestreden besluit -
uitdrukkelijk is overwogen en daarmede in 
casu beslist, dat eischer - toenmaals klager 
- op grond van eerstbedoelde handelingen 
en gedragingen de geschiktheid mist voor de 
functie door hem bekleed, welke verwijzing 
niet bij eenige bepaling der Grondwet of bij 
art. 50, aanhef en sub 2 °, der Ambtenaren
wet 1929 is verboden en op welke uitspraak 
de eerste rechter zelfs verplicht was een, be
roep te doen, aangezien die uitspraak, waar
tegen hooger beroep niet was ingesteld, in
tusschen onherroepelijk was geworden, waar
mede dus ook voor en door dezen Raad niet 
meer kan worden aangetast, dat eischer de 
geschiktheid mist voor de door hem bekleede 
functie en in de gegeven omstandigheden 
een onderzoek door dezen Raad naar de al 
of niet juistheid van hetgeen in het besluit 
van 17 Mei 1943 anders of meer is aange
voerd ten bewijze van bedoeld gemis aan 
geschiktheid, als overbodig, kan worden ach
terwege gelaten; 

0. dat krachtens het bepaalde in art. 28, 
lid 1, j 0

• lid 2, aanhef en sub b, van het Amb
tenarenreglement der gemeente Sleen, een 
ambtenaar eervol kan worden · ontslagen we-· 
gens ongeschiktheid voor zijn betrekking; 

0. dat derhalve het besluit van 1 7 Mei 
1943 niet strijdt met, immers is genomen 
overeenkomstig, evengenoemd artikel, zijnde 
den Raad ook overigens niet gebleken van 
het bestaan van eenig algemeen verbindend 
voorschrift, waarmede dat besluit - het
welk, naar vaststaat, de in art. 102, lid 3, der 
Gemeentewet, j 0

• art. 16, lid 2, sub 2, der 
Verordening 152/1941 , vereischte goedkeu
ring had verkregen, toen eischer zijn klaag
schrift in eersten aanleg indiende, en bijge
volg perfect was geworden - zoude strijden; 

0 . dat evenmin met eenig recht kan wor
den beweerd, dat het betrokken orgaan bij 
het nemen van gezegd besluit van zijn be
voegdheid kennelijk een ander gebruik heeft 
gemaakt dan tot de doeleinden, waarvoor die 
bevoegdheid is gegeven; staande het dat or
gaan volkomen vrij om eischer - die tevo
ren was gestraft met niet-eervol ontslag, 
welk strafbesluit bij voormelde uitspraak 
van 22 April 1943 was nietig verklaard -
thans wegens ongeschiktheid eervol te ont
slaan; 

0. dat uit dit alles volgt, dat de uitspraak, 
waarvan beroep, moet worden bevestigd, met 
dien verstande evenwel, dat de tweede alinea 
van derzelver dictum moet worden geschrapt, 
aangezien de Ambtenarenwet 1929 een be
vestiging van een besluit, als het onderha
vige, niet kent; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 
Verklaart J. H. Grootenhuis voornoemd 

alsnog niet-ontvankelijk in zijn beroep tegen 
den brief van 21 Juni 1943 voormeld; 

Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep, 
met dien verstande, dat in derzelver dictum 
de tweede alinea wordt geschrapt. 

(A.B. ) 

3 juni 1944. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken. (Armenwet art. 
39.) 

Toen op 6 Juli 1943 werd gerequi
reerd tot het verleenen van de machti
ging tot plaatsing van patiente in een 
krankzinnigengesticht, was de band, die 
haar aan de gemeente F., in welker 
dienst zij was, niet verbroken, aange
zien haar eerst per 1 April 1944 ont
slag uit hare dienstbetrekking is ver
leend. Tusschentijdsche verbreking der 
dienstbetrekking kan niet worden aan
genomen op grond van het enkele feit 
van het verlaten door patiente van de 
inrichting, waar zij zich op voorschrift 
van het hoofd van den gemeentelijken 
dienst, waarbij zij werkzaam was, moest 
doen verplegen, terwijl evenmin geble
ken is, dat van gemeentewege eene be
williging in zoodanige beëindiging van 
de gesloten arbeidsovereenkomst zou 
zijn kenbaar gemaakt. Derhalve moet 
de gemeente F . als woonplaats worden 
aangemerkt. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het geschil over de woonplaats van 
de armlastige krankzinnige Wijbrigje Smith; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
24 Mei 1944, n°. 73; 

0. dat Wijbrigje Smith, geboren 8 Mei 
1915, als inwonend leerling-verpleegster aan 
de gemeentelijke Psychiatrische Inrichting 
te Franeker werkzaam, op 8 Maart 1943 voor 
rekening van deze inrichting werd opgenomen 
in de open afdeeling van de Psychiatrische 
Inrichting "Port Natal" te Assen; dat zij 
op 13 Mei 1943 door haar te Leeuwarden 
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wonende moeder, die haar kwam bezoeken, 
op haar verzoek naar het ouderlijk huis werd 
medegenomen, zich daardoor onttrekkende 
aan de haar voorgeschreven verpleging, ten 
gevolge waarvan op grond van artikel 65 van 
het Ambtenarenreglement der gemeente 
Franeker aan de betaling van hare bezoldi
ging en ziektegeld, alsmede aan hare verdere 
verpleging voor rekening van de Psychia
trische Inrichting te Franekereen einde kwam; 

dat ten huize van haar ouders al spoedig 
bleek, dat zij het gesticht niet had moeten 
verlaten, waarna zij , daar er te Port Natal 
voor haar geen plaats meer zou zijn geweest, 
na verschillende mislukte pogingen tot zelf
moord, op 21 Mei 1943 voor behandeling 
naar de Bomiakliniek te Huizum werd ge
bracht, om op 24 Mei daaraanvolgende te 
worden opgenomen· in de Aangewezen af
deeling van de stichting "Dennenoord" te 
Zuidlaren; dat de patiente op 26 Mei 1943 
door den burgemeester van Zuidlaren in de 
gesloten afdeeling dezer stichting in bewaring 
werd gesteld , waarna krachtens op 6 Juli 
1943 door den Officier van Justitie bij de 
Arrondissements-Rechtbank te Assen, ge
nomen requisitoir, door den President dezer 
Rechtbank de machtiging tot hare opneming 
in het krankzinnigengesticht " Dennenoord" 
te Zuidlaren werd verleend ; 

dat over de betaling van de kosten van 
verpleging van de patien te aldaar geschil 
is ontstaan en de Commissaris der provincie 
Friesland er niet in is geslaagd dit geschil in 
der minne bij t e leggen; 

dat de burgemeester van Franeker niet 
genegen is de bedoelde kosten voor rekening 
van zijne gemeente te nemen, aanvoerende, 
dat Mej. Smith op 13 Met 1943 door de in
richting Port Natal te verlaten in strijd met 
de voorschriften, haar door den Directeur 
der Psychiatrische inrichting te Franeker 
gesteld, de opdracht, haar gegeven overeen
komstig de bepalingen van het Ambtenaren
reglement voor deze gemeente, geweigerd 
heeft na te komen, waardoor zonder opzeg
ging de met haar aangegane arbeidsovereen
komst eindigde; dat haar vertrek uit Port 
Natal kan worden aangenomen als een daad, 
welke zij in staat was bewust te volbrengen, 
waardoor zij geacht moet worden haar eigen 
woonplaats te kiezen; dat zeker is, dat zij 
het contact met haar werkgever niet wensch
te te herstellen ; dat , ware d it het geval ge
weest, zij zich daartoe wel had v ervoegd; 
dat het feit, dat zij van 21 t/m 24 Mei 1943, 
op eigen gelegenheid, zich ter verpleging 
heeft laten opnemen in de Bomiakliniek te 
Huizum en daa rna haar verpleging in de 
aangewezen afdeeling Dennenoord t e Zuid
laren heeft bevorderd, kennelijk haar eigen 
wil is geweest; dat zij door de evengenoemde 
handelingen te kennen gaf, dat zij het contact 
met de gemeent e Franeker niet wenschte te 
hernieuwen doch haar eigen wegen volgde ; 
dat hij op grond daarvan van oordeel is, dat 
zijn gemeente niet als woonplaats in den zin 
van het Burgerlijk Wetboek van Mej. Smith 
op 6 Juli 1943 aangenomen kan worden; dat 
weliswaar aan haar per r April 1944 ontslag 
werd verleend en haar inschrijving in het 
bevolkingsregister zijner gemeente bleef 
-voortduren, doch dat dit bijkomstigheden 

zijn en administratieve maatregelen betreffen; 
dat deze niet in overeenstemming zijn met 
oe posit ie, waarin Mej. Smith zich door haar 
optreden tegenover de gemeente heeft ge
plaatst ; 

dat de burgemeester van Leeuwarden even
min bereid is de verplegingskosten door zijne 
gemeente te doen betalen, aangezien de 
patiente aldaar geen domicilie had en volgens 
mededeeling van de moeder ook niet het 
voornemen had zich blijvend te Leeuwarde n 
te vestigen; 

0. da t Wijbngje Smith a ls inwonende ver
pleegster aan de Psychiatrische Inrichting te 
Franeker in deze gemeente haar hoofdver
blijf had in den zin van het Burgerlijk Wet
boek ; 

dat toen op 6 Juli 1943 tot het verleenen 
van de machtiging tot hare plaatsing in een 
krankzinnigengesticht werd gerequireerd, de 
band, die de patiente aan de evenvermelde 
gemeente verbond, niet was verbroken, aan
gezien haar blijkens de stukken eerst per 
r April 1944 ontslag uit hare voormelde 
dienstbetrekking is verleend; 

dat de burgemeester van Franeker in eene 
bij den Raad van State ingezonden nadere 
memorie nu wel aanvoert, dat de patiente , 
met wie op grond van artikel 2 , r• lid sub d 
van het Arbeidsovereenkomstenbesluit der 
gemeente Franeker door de gemeente een 
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht 
zou zijn gesloten, haar dienstbetrekking op 
13 Mei 1943 zonder opzegging zou hebben 
beëindigd, waarin de gemeente zou hebben 
bewilligd, doch dat, in strijd met de boven
vermelde ontslag verleening met ingang van 
r April i944 en de omstandigheden, zooals 
zij zich hier hebben voorgedaan een tusschen
tijdsche verbreking van de dienstbetrekking 
niet kan worden aangenomen op grond van 
het enkele feit van het verlaten· door haar 
van de inrichting Port Natal te Assen, waar 
zij zich op voorschrift van den geneesheer
directeur van de Psychiatrische Inrichting te 
Franeker moest doen verplegen, terwijl even
min gebleken is, dat van gemeentewege eene 
bewilliging in zoodanige beëindiging van de 
gesloten arbeidsovereenkomst zou zijn ken
baar gemaakt ; 

dat derhalve op het gemelde tijdstip de 
gemeente F raneker nog als haar woonplaats 
moest worden aangemerkt en zulks te eerder 
nu niet is gebleken van eenig voornemen bij 
de patiente haar hoofdverblijf in eene andere 
gemeente te vestigen, daargelaten de vraag, 
of zij daartoe geestelijk in staat kon worden 
geacht; 

Gezien de Armenwet ; 
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 De
partementen van Algemeen Bestuur be
sloten: 

de gemeente Franeker aan te wijzen als de 
woonplaats va n de armlastige krankzinnige 
Wijbrigje Smith voor de toepassing van 
artikel 39 der Armenwet. 

(A. B .) 
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3 Juni 1944. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken. (Wet van 28 
Mei 1925 S. 216 art. LXXXVII.) 

Het artikel, dat blijkens zijn geschie
denis niet van toepassing moet worden 
geacht op hen, die uitdrukkelijk van 
een rijkswachtgeldregeling zijn uitge
sloten, is op appellant wel toepasselijk, 
nu zijn betrekking bij het landbouw
huishoudonderwijs door den Secr.-Gen. 
van het Dep. van Opv. enz. niet als een 
hoofdbetrekking blijkt te worden be
schouwd en hem, derhalve krachtens het 
Rechtspositiebesluit N. 0. 1935 geen 
wachtgeld is toegekend. 

De Secretaris-Generaal van het Departe-
ment van Binnenlandsche Zaken ; · 

Gezien het beroep, ingesteld door J. A. 
Reudink te Enschede, gewezen leeraar bij 
het landbouwonderwijs te Overijssel , op 
grond van artikel LXXXVII der wet van 
28 Mei 1925 (Staatsblad n°. 216); 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 17 Mei 1944, n°. 8; 

0. dat J. A. Reudink met ingang van 1 
September 1943 op grond van opheffing van 
zijn betrekking is ontslagen als leeraar bij het 
Landbouwhuishoudonderwijs in de Commis
sie voor Landbouwonderwijs in de provincie 
9verijssel, ter zake waarvan hem geen 
wachtgeld is toegekend; 

dat J. A. Reudink te dezer zake in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat het hem be
kend is, dat een wachtgeldregeling bestaat 
vanwege het Ministerie van Onderwijs c. a. 
(Departement van Opvoeding c. a.), waarbij 
wachtgeld wordt toegekend aan ontslagenen 
wegeris opheffing van de betrekking bij het 
Nijverheidsonderwijs, die zij als hoofdbetrek
king bekleeden; <lat het dubieus mag geacht 
worden, of de betrekking die hij bekleedde, · 
als hoofdbetrekking wordt beschouwd, omdat 
hij ook als onderwijzer verbonden is aan een 
algemeene tuinbouwcursus; dat het hem 
v oorkomt dat de wachtgeldregeling onvol
doende is; 

0. dat ingevolge artikel 66 van het Rechts
positiebesluit N. 0. 1935 slechts wachtgeld 
toekomt aan de directeuren, leerkrachten en 
beambten bij het Nijverheidsonderwijs, wier 
betrekking naar het oordeel van den Minister 
(thans ;.ran den Secretaris-Generaal) als een 
hoofdbetrekking is aan te merken; 

dat hierbij degenen, die niet een zoodanige 
hoofdbetrekking hebben bekleed, anders 
dan in art. 53 der Lager-Onderwijswet 1920 
geschiedt met betrekking tot de zoogenaamde 
vakonderwijzers bij het lager onderwijs, niet 
uitdrukkelijk van wachtgeld worden uit
gesloten; 

dat daaruit volgt, qat artikel LXXXVII 
van de wet van 28 Mei 1925 (Staatsblad 
n°. 216) , hetwelk blijkens zijn geschiedenis 
niet van toepassing moet worden geacht op 
hen, die uitdrukkelijk van een Rijkswacht
geldregeling zijn uitgesloteD, op den appel
lant wel toepasselijk is, nu zijn voormelde 
betrekking bij het landbouwhuishoudonder
wijs door den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap 

en Kultuurbescherrning niet als een hoofd
betrekking blijkt te worden beschouwd en 
hem derhalve uit hoofde van het voormelde 
Rechtspositiebesluit geen wachtgeld is toe
gekend; 

dat et, gelet op oe op verzoek van de Af
dee!ing van den Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur, nader uitgebrachte 
ambtsberichten aanleiding bestaat den appel
lant ter zake van zijn ontslag een wachtgeld 
toe te kennen op den voet, als hieronder is 
bepaald; 

Gezien de wet van 28 Mei 1925 (Staatsblad 
n°. 216); 

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 Se
cretarissen-Generaal van de Nederlandsche 
Departementen van Algemeen Bestuur be
sloten: 

te bepalen, dat aan J. A. Reudink te 
Enschede ten laste van de Commissie voor 
Landbouwonderwijs in Overijssel een wacht
geld behoort te worden toegekend gedurende 
een jaar en drie maanden, berekend naar 
~o % van de door hem laatstelijk genoten 
Jaarwedde ad f 375.-. 

(A.B.) 

5 Juni 1944. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming. (Lager Onderwijswet 1920 
art. 72.) 

Nu is gebleken, dat de bestaande cen
trale verwarmingsinstallatie niet ge
. schikt is om bij flinke koude de les
lokalen op de vereischte temperatuur te 
houden, overschrijdt de onderwerpelijke 
aanvrage, voorzoover zij er toe strekt 
om de gebreken in de installatie weg 
te nemen, niet de normale eischen. 

Voorzoover de aanvrage strekt om 
ook voor de verwarming van het lokaal 
voor lichamelijke oefening de installa
tie uit te breiden, overschrijdt zij die 
eischen wel, daar de verwarming van 
dat lokaal zeer wel met behulp van een 
daarin te plaatsen kachel zal kunnen 
geschieden. 

De Secr.-Gen. v. h. Dep; v. Opv., Wet. en 
Kult.besch.; 

Gezien het beroep, ingesteld door den bur. 
gemeester der gem. Oldemarkt tegen het be
sluit van den comm. en de wnde bestuursra
den der prov. Overijssel van 9 Sept. 1942, 
no. 10428/7656, 2e afd., waarbij met vernie
tiging van het besluit van den appellant van 
4 April 1942 is beslist, dat de door het be
stuur der R.-K. bijzondere lagere school 
Watersteeg I 24 te Oldemarkt overeen
komstig art. 72 der L.-0.wet 1920 gevraagde 
medewerking voor de verbetering van de 
centrale verwarming in deze school alsnog 
moet worden verleend; 

Den R . v. St., afd. voor de gesch. v. Best., 
gehoord, (advies van 23 Dec. 1942, No. 233); 

0. dat de burgemeester der gem. Olde-
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markt bij zijn besluit van 4 April 1942 af
wijzend heeft beschikt op het verzoek van 
het bestuur der R.-K. school aldaar om over_ 
eenkomstig art. 72 der L .-O.wet 1920 gelden 
uit de gem. kas beschikbaar te willen stellen 
voor verandering en uitbreiding der centrale 
verwarming zijner school; 

dat de burgemeester daarbij heeft over
wogen, dat naar zijn oordeel het beoogde 
doel op veel minder kostbare wijze kan wor
den bereikt, door in het gymnastieklokaal 
der school een kachel te plaatsen, welke in 
den koudsten tij d wordt gestookt; 

dat, nadat het schoolbestuur tegen dit be
sluit in beroep was gekomen bij het prov. 
bestuur van Overijssel, de comm. en de wnde 
bestuursraden dier prov. , bij hun besluit van 
9 Sept. 1942, no. 10428/7656, 2e afd., met 
vernietiging van het bestreden besluit van 
den burgemeester der gem. Oldemarkt van 4 
April 1942 hebben bepaald, dat de door het 
appelleerend schoolbestuur gevraagde mede_ 
werking alsnog moet worden verleend; 

dat de comm. en de bestuursraden daarbij 
hebben overwogen, dat de door het school
bestuur ingediende aanvrage betreft de 
voorgenomen verbetering van de centrale 
verwarming der school, welke verbetering 
naar de meening van den appellant urgent is 
geworden, doordat sedert de verplichte in
voering van het vak lichamelijke opvoeding 
en in verband met het medegebruik van de 
gymnastiekzaal door twee andere scholen, de 
capaciteit van den ketel en van de buis
leidingen der bestaande verwarmingsinstal
latie voor een behoorlijke verwarming van 
het schoolgebouw, te weten leslokalen en 
gymnastieklokaal te zamen onvoldoende i.,; 
dat, naar uit de overwegingen, waarop het 
bestreden besluit berust, valt op te maken, 
de burgemeester der gem. Oldemarkt de op
vatting is toegedaan, dat door inwilliging 
van de aanvrage de normale eischen aan het 
geven van gewoon L . 0. te stellen, worden 
overschreden; dat het blijkens een terzake 
uitgebracht advies van den bouwkundig in
specteur van het L . 0 . d.d. 4 Sept. 1942 , No. 
9081/42 niet mogelijk is de gewone leslokalen 
bij een flinke koude op de vereischte tempe
ratuur te verwarmen, niettegenstaande de 
aanwezige ketel een vermogen heeft van 
52000 W .E. en de totale capaciteit van de 
radiatoren in de leslokalen voldoende is; dat 
zulks zijn oorzaak vindt in de omstandigheid, 
dat het leidingnet en de radiatorkranen te 
nauw zijn en de hulpstukken met te scherpe 
bochten zijn toegepast, waardoor het water 
niet naar behooren kan circuleeren; dat 
evenwel op de deswege te maken kosten nog 
een niet onbelangrijke bsparing k au worden 
verkregen door uitschakeling V <J. n d e cen
trale verwarming in het gymnastieklokaal -
hetgeen technisch uitvoerbaar is - en ver
vanging van deze door kachelverwarming; 
dat in verband met een en ander en in aan
merking nemende, dat op een desbetreffend 
verzoek van het appelleerend schoolbestuur 
door den Secr.-Gen. van het Dep. v . Opv., 
Wet. en Kult.besch. bij zijn besluit van 16 

Juli 1942, no. 5196, afd. L.O., is verklaard, 
dat in het onderhavige een bijzonder geva!, 
als bedoeld in art. 2, 1e lid onder c, van hf't 
besluit van 19 Nov. 1940, betreffende het 
stopzetten van scholenbouw, aanwezig is , de 
aanvrage, voorzoover zij verbetering van het 
leidingnet en vervanging van de bestaande 
radiatorkranen in de in gebruik zijnde les
lokalen betreft, de normale eischen aan het 
geven van L.O. te stellen niet overschrijdt; 
dat mitsdien de burgemeester der g-em. Ol
demarkt de gevraagde medewerking 1en on
rechte heeft geweigerd; 

dat van deze beslissing de burgemeester 
der gem. Oldemarkt, waarnemende de taak 
van den raad dier gem., in beroep is geko
men, aanvoerende, dat de kosten van uit
breiding der centrale verwarming der school,, 
zooals door het schoolbestuur aangevraagd, 
zullen bedragen : 

a. wegens uitbreiding van den 
ketel f 558,-

b. wegens het aanbrengen van 
wijdere buisleiding met radia
torkranen en koppelingen 
enz. f 3425,60 

c. wegens het bijplaatsen van 
twee radiatoren in het 
gymnastieklokaal f 317,50 

Samen f 4301,10 
te vermeerderen met de navolgende niet 

bekende kosten: 
d. wegens vergrooten plaatijzeren isola

tiemantel ; 
e. wegens het noodige hak-, breek-; tim

mer_ en schilderwerk, benevens kolen en wa~ 
ter voor het proefstoken ; 

dat de totale kosten dus zullen uitgaan 
boven het bedrag van f 4500; 

dat naar zijn oordeel het beoogde doel op 
veel minder kostbare wijze kan worden be
reikt, door het gymnastieklokaal van de cen
trale verwarming uit te schakelen - het
geen technisch uitvoerbaar is - en te ver
vangen door kachelverwarming; 

dat daarmede de werking van de hierboven 
aangegeven oorzaak wordt opgeheven; dat 
de kosten van het maken van een schoor
steen in het gymnastieklokaal met aankoop 
van een kachel worden geschat op f 500; dat 
mitsdien door de inwilliging van het verzoek 
de normale eischen aan het geven van L.O. 
te stellen worden overschreden; 

0. dat uit de stukken blijkt, dat, afgezien 
van de verwarming van het gymnastiek
lokaal, de bestaande centrale verwarmings
installatie niet geschikt is om bij een flinke 
koude de gewone leslokalen op de vereischte 
temperatuur te houden, zulks wegens het t e 
nauw zij n van het leidingnet en de radiator
kranen en het aanwezig zijn van te scherpe 
bochten in de hulpstukken; 

dat derhalve moet worden geoordeeld, dat 
de onderwerpelij ke aanvrage, voorzoover zij 
er toe strekt om deze gebreken in de instal
latie weg te nemen, de normale eischen, aan 
het geven van L . 0. te stellen, niet over
schrijdt; 
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dat evenwel op grond van de ter zake uit
gebrachte ambtsberichten kan worden aan
genomen, dat de verwarming van het lokaal 
voor de lichamelijke oefening zeer wel met 
behulp van een daarin te plaatsen kachel zal 
kunnen geschieden, hetgeen tot een groote 
besparing op de te treffen voorziening zal 
leiden; 

dat mitsdien de aanvrage, voorzoover zij 
er toe strekt om ook voor de verwarming van 
dit lokaal de centrale verwarmingsinstallatie 
uit te breiden, geacht moet worden de even
bedoelde eischen wel te overschrijden ; 

Gezien de L.-O.wet 1920; 
Heeft op grond van § 1 der Verord. no. 

23/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Ned. gebied betreffende de bevoegd
heden van de Secr.n-Gen. van deNed.Dep.n. 
van Alg. Best. besloten: 

met wijziging van het bestreden besluit 
van den comm. d. prov. Overijssel van 9 
Sept. 1942, no. 10428/7656, 2e afd., te beslis
sen, dat de door het schoolbestuur gevraagde 
medewerking behoort te worden verleend 
voor de verbetering van de centrale verwar
mingsinstallatie, doch dat zij door den bur
gemeester van Oldemarkt terecht is gewei
gerd voor wat betreft de uitbreiding van deze 
i nstallatie ten behoeve van de verwarming 
van het gymnastieklokaal. 

(A.B.) 

5 Juni 1944. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
,Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
·scherming. (Lager Onderwijswet 1920 
-art. 101bis; Besluit Secr.-Gen. van Op
voeding enz. en van Binn. Zaken van 
25 Maart 1941 No. 1 Stcrt. no. 62 art. 
V.) 

Art. V van het besluit van 25 Maart 
1941 No. 1 Stct. no. 62 geeft voor alle 
gevallen een van art. 101bis der L. 0. 
wet 1920 afwijkende regeling voor de 
belooning van de vakonderwijzers in de 
lichamelijke oefening. Het art. is niet 
slechts van toepassing voor de gemeen
ten, waar voor het eerst in 1941 ten 
behoeve van een of meer openbare la
gere scholen vakonderwijzers voor lich. 
oefening zijn aangesteld. Het art. heeft 
voorts een afzonderlijke behandeling 
van het gewoon en het uitgebreid l. o. 
op het oog. 

Nu de Commissaris en Bestuursraden 
in beroep over de zaak hadden te oor
deelen, hebben zij ten onrechte vol
staan met te beslissen, dat op het ver
zoek van het appelleerend schoolbe
stuur alsnog, althans in beginsel, gun
stig moet worden beschikt maar hadden 
zij zelf op dat verzoek behooren te be
slissen. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming ; 

Gezien het beroep, ingesteld door den bur
gemeester der gemeente Arnhem tegen het 

besluit van den Commissaris en de waar
nemende Bestuursraden der provincie Gel
derland van 4 November 1942, n°. C. B. -3 
waarbij met vernietiging van het besluit va~ 
den appellant van 30 Juni 1942, N°. 5629 
Ond., is beslist, dat op het verzoek van het 
bestuur der Nederduitsch Hervormde Ver
eeniging voor Christelijk Onderwijs te 
Arnhem om vergoeding overeenkomstig 
artikel V van het besluit van de Secretarissen
Generaal van de Departementen van Op
voeding, Wetenschap en Kultuurbescher
ming en van Binnenlandsche Zaken be
treffende het treffen van eenige maatregelen 
op het gebied van het Lager Onderwijs 
(N°. I) van 25 Maart 1941, van de in 1941 
gemaakte kosten wegens belooning der vak
onderwijzers voor het vak lichamelijke oefe
ning aan de door die Vereeniging in stand 
gehouden scholen voor gewoon lager onder
wijs aldaar, alsnog althans in beginsel, 
gunstig moet worden beschikt; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies 
van 5 Januari 1944, N°. 23 (1943); • 

0. dat de burgemeester der gemeente 
Arnhem, waarnemende de taak van den 
raad dier gemeente, bij zijn besluit van 30 
Juni 1942, n°. 5629 Ond., afwijzend heeft 
beschikt op het verzoek van de Nederduitsch 
Hervormde Vereeniging voor Christelijk 
Onderwijs te Arnhem dd. 21 Maart 1942 om 
vergoeding van de in het jaar 1941 door 
haar gemaakte kosten van belooningen van 
vakonderwijzers in de lichamelijke oefening 
aan de door die vereeniging in stand gehou
den scholen voor gewoon lager onderwijs; 

dat de burgemeester daarbij heeft over
wogen, 1. dat bij zijn besluit dd. 18 Februari 
1941, N°. 5627 Ond. de uitkeering, als be
doeld in artikel 101bis der Lager-Onderwijs
wet 1920, is vastgesteld voor het uitgebreid 
lager onderwijs op f 25.59 per leerling en 
voor het gewoon lager onderwijs op nihil; 
2. dat aan de openbare scholen voor gewoon 
Jager onderwijs te Arnhem het onderricht in 
lichamelijke oefening wordt gegeven door 
de aan die scholen verbonden onderwijskrach
ten, zonder gebruikmaking van vakonder
wijzers, doch dat aan de centrale u.l.o.
school dit onderwijs wordt gegeven door vak
onderwijzers; 3. dat derhalve de gemeente 
vóór het jaar 1941 reeds vakonderwijzers bij 
het lager onderwijs had aangesteld, zoodat 
het bepaalde in artikel V en volgende van 
het Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Opvoeding, 
Wetenschap en Kultuurbescherming en van 
Binnenlandsche Zaken dd. 25 Maart 1941 
niet van toepassing is voor de gemeente 
Arnhem; 4. dat derhalve de aanvraag be
oordeeld moet worden naar de voorschriften 
van artikel 101bis der Lager-Onderwijswet 
1920; 5. dat de aanvraag moet worden af
gewezen op grond van de sub 1 vermelde 
overweging; 6. dat echter, ook indien het 
aangehaalde besluit van de Secretarissen
Generaal van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming en van Binnenlandsche 
Zaken wèl van toepassing geacht moet 
worden, de aanvrage evenmin voor inwilli- 
ging vatbaar is; 7. dat immers in dat geval 
door het gemeentebestuur de uitkeering, 
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bedoeld in het eerste lid van artikel V van 
het meergenoemde besluit, zou zijn vast
gesteld op nihil voor wat betreft het gewoon 
lager onderwijs; 8. dat de adressante zich 
dan wel iswaar zou kunnen beroepen op het 
bepaalde sub z van dat artikel, doch dat 
daartegen zijnerzijds dan zou moeten worden 
aangevoerd, dat de uitgaven door de Neder
duitsch Hervormde Vereeniging voor Christe
lijk Onderwijs te Arnhem zonder noodzaak 
zijn gedaan; 9. dat immers weliswaar het 
bestuur eenige brieven van de hoofden der 
betrokken scholen heeft overgelegd, waar
mede aannemelijk zou moeten worden ge
maakt, dat die scholen in bijzondere omstan
digheden hebben verkeerd, welke noodzaak
ten om, in afwijking van wat geschied is aan 
alle overige in de gemeente bestaande lagere 
scholen, vakonderwijzers aan te stellen voor 
het onderricht in de lichamelijke oefening, 
doch dat uit deze brieven zoodanige bij
zondere omstandigheden niet blijken ; 10. dat 
derhalve ook een beroep op het besluit van 
de Secretarissen-Generaal voornoemd dd. 
25 Maart 1941 niet kan leiden tot toekenning 
van de gevraagde vergoeding ; 

dat, nadat het evenvermelde schoolbestuur 
van deze beslissing in beroep was gekomen 
bij het Provinciaal bestuur van Gelderland, 
de Commissaris en de waarnemende Bestuurs
raden dier provincie bij hun besluit van 4 
November 1942, N°. C. B. 3, met vernieti
ging van het besluit van den burgemeester 
van Arnhem dd. 30 Juni 1942, n°. 5629 
Ond., hebben beslist, dat op het verzoek van 
den appellant alsnog, althans in beginsel, 
gunstig moet worden beschikt; 

dat de Commissaris en de waarnemende 
Bestuursraden daarbij hebben overwogen, 
dat de appellant in hoofdzaak het volgende 
heeft aangevoerd: 

dat het meerbedoelde artikel V moet 
worden gelezen in verband met artikel 101bis 
der Lager-Onderwijswet 1920 en in het licht 
der daaraan gegeven toepassing; dat toch 
artikel 101bis, lid 4, voorschrijft, dat , indien 
een instelling of vereeniging meer dan één 
school voor gewoon of voor uitgebreid lager 
onclerwijs in stand houdt, de vergoeding 
berekend wordt naar het gemiddeld aantal 
leerlingen van elk dier soorten van scholen 
en dat ook overigens de inkleeding van arti
kel ro1bis er op wijst, dat bij de toepassing 
daarvan scherp moet worden onderscheiden 
tusschen het gewoon en het uitgebreid Jager 
onderwijs ; dat voor artikel V, lid 2, van het 
besluit der Secretarissen-Generaal dan ook 
geheel moet worden onderscheiden tusschen 
scholen voor gewoon en die voor uitgebreid 
lager onderwijs, zooals de gemeente dat ook 
overeenkomstig de wet heeft gedaan bij de 
berekening van de uitkeering, bedoeld in 
artikel 101bis, welke slechts werd vastgesteld 
voor het uitgebreid lager onderwijs en dat 
deze vaststelling niet kan worden tegen
geworpen aan een aanvrage om vergoeding 
ingevolge artikel V, lid 2, gedaan ten behoeve 
van scholen voor gewoon lager onderwijs; 
dat hun college van oordeel is, dat uit de 
bewoordingen van het meergenoemde artikel 
V geen argument kan worden geput voor de 
stelling, dat gemeenten, die reeds vóór 194r 
v akonderwijzers voor lichamelijke oefening 

bij het openbaar onderwijs hadden aange
steld, uitsluitend gebonden zijn aan artikel 
ro1bis der Lager-Onderwijswet 1920; dat 
ook de strekking van artikel V duidelijk een 
andere is dan die, welke de burgemeester er, 
zij het dan ook niet met zooveel woorden, 
in leest; dat immers artikel V in zijn tweede 
lid ten opzichte van het onderwijs in lichame
lijke oefening den besturen der bijzondere 
scholen een wijder uitzicht op vergoeding 
opent dan artikel 101bis dit ten opzichte van 
de belooning der Vakonderwijzers in het alge
meen doet; dat daarom moet worden aan
genomen, dat de bijzondere regeling van 
artikel V de belooning van de vakonderwij
zers voor lichamelijke oefening voor alle 
gevallen aan de algemeene omvatting van 
artikel ro1bis heeft onttrokken; dat het er 
verder voor moet worden gehouden, dat 
artikel V, tweede lid, ook geldt indien de 
gemeente voor het uitgebreid lager onderwijs 
wèl, doch voor het gewoon lager onderwijs 
geen vakonderwijzers voor lichamelijke oefe
ning heeft aangesteld of omgekeerd, zoodat 
in die gevallen onderscheidenlijk het bijzon
der gewoon Jager onderwijs en het bijzonder 
uitgebreid lager onderwijs voor een vergoe
ding naar den grondslag van de door het 
schoolbestuur werkelijk gedane uitgaven in 
aanmerking komen; dat een andere uitleg 
zou voeren tot een op niets gegrond verschil 
in behandeling tusschen het bijzonder onder
wijs in gemeenten, waar slechts bij één soort 
van openbaar lager onderwijs vakonder
wijzers voor lichamelijke oefening zijn aan
gesteld eenerzijds en het bijzonder onderwijs 
in gemeenten, die voor de openbare scholen 
in het geheel geen bijzondere leerkrachten 
voor de gymnastiek bezitten anderzijds ; 
dat, nu de gemeente Arnhem in 1941 aan 
geen enkele school voor gewoon lager onder
wijs vakonderwijzers in lichamelijke oefening 
heeft aangesteld, voor de besturen der bij
zondere scholen voor gewoon lager onderwijs 
de aanspraken, neergelegd · in artikel V , 
tweede lid, gelden en op het verzoek van den 
appellant derhalve - althans in beginsel -
gunstig had behooren te zijn beschikt; dat 
het besluit van den burgemeester dan ook 
niet kan worden in stand gehouden, doch 
dat het bepalen van den omvang der ver
goeding in eerste instantie aan de gemeente 
behoort te blijven, die, zoo zij van oordeel 
is dat de kosten zonder noodzaak zijn gemaakt 
of hooger zijn dan noodzakelijk is, krachtens 
artikel V, tweede lid, slot, bij den Commissa
ris en de Bestuursraden der provincie ver
laging van het t e vergoeden bedrag vragen 
kan· 

d~t de burgemeester van Arnhem in be
roep aanvoert, dat de Commissaris der pro
vincie naar zijne meening t en onrechte zijn 
gunstige beschikking grondt op de overwe
ging, dat noch uit de bewoordingen, noch 
uit de strekking van het genoemde a rtikel V 
kan worden afgeleid, dat de daarin opgeno
men regeling slechts geldt, indien een ge
meente vóór 1 Januari 1941 geen vakonder
wijzers bij het Jager onderwijs kende, zooals 
overwogen in zijn bestreden beslissing; dat 
deze overweging geen recht doet wedervaren 
aan de omstandigheid, dat - blijkens ver
schillende publicaties in de pers - de regeling 
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is tot stand gekomen, teneinde de besturen 
van bijzondere lagere scholen, die als gevolg 
van het verplicht stellen van onderwijs in 
lichamelijke oefening zouden overgaan tot 
het aanstellen van een vakonderwijzer, niet 
te laten wachten op een vergoeding uit de 
gemeentekas totdat in het daarop volgende 
jaar krachtens artikel 101bis door het ge
meentebestuur eventueel het bedrag der 
vergoeding zou worden vastgesteld; dat deze 
omstandigheid zich klaarblijkelijk slechts 
kan voordoen in gemeenten, alwaar krachtens 
artikel 101bis de vergoeding pleegt te worden 
vastgesteld op nihil, namelijk indien aldaar 
geen vakonderwijz-.rs bij het openbaar lager 
onderwijs werkzaam zijn; dat klaarblijkelijk 
de aanhef van artikel V van de meergenoemde 
regeling gelezen moet worden alsof daar 
stond: ,.Indien de gemeente voor het eerst 
voor het jaar 1941 ten behoeve van één of 
meer openbare scholen vakonderwijzers voor 
het vak lichamelijke oefening heeft aange
steld, enz."; dat de bedoelde regeling van 
25 Maart 1941 geen andere strekking kan 
hebben dan een tijdelijke afwijking t e schep
pen van het bepaalde in artikel 101bis der 
Lager-Onderwijswet 1920, uitsluitend om te 
voorzien in de bovenomschreven omstandig
heid; dat, ware het anders, dan in de rege
ling niet een bepaling zou kunnen worden 
gemist, waaruit blijkt hoe de verhouding 
tusschen artikel V en ·artikel rnbis der Lager
Onderwijswet 1920 moet worden gelezen met 
het oog op de berekening van het bedrag der 
vergoeding ex artikel 101bis, in het bijzonder 
om antwoord te geven op de vraag, of bij de 
vaststelling van dit bedrag de kosten van 
belooningen aan vakonderwijs bij het open
baar lager onderwijs al dan niet behooren te 
worden medegerekend; dat het hem dan ook 
voorkomt, dat de Commissaris der provincie 
ten onrechte van meening is, dat artikel V 
de belooning voor vakonderwijzers. voor 
lichamelijke oefening "voor alle gevallen 
aan de algemeene omvatting van artikel 
101bis heeft onttrokken"; dat juist de over
weging dat, indien dit zoo ware, een regeling 
omtrent de toepassing van artikel 101bis 
niet had mogen ontbreken, een reden te 
meer is om aan te nemen, dat het eerste lid 
slechts bedoelt te regelen het geval, dat een 
gemeente vóór 1 Januari 1941 geen vergoe
ding voor vakonderwijzers bij het lager onder
wijs kende, zoodat ook geen conflict kan 
ontstaan tegen de toepassing van artikel 
ro1bis, wanneer artikel V van de beschikking 
van 25 Maart 1941 toepassing vindt ; dat de 
omstandigheid, dat in een gemeente wèl 
vergoeding voor vakonderwijs bij het uit
gebreid lager onderwijs, doch niet bij het 
gewoon lager onderwijs werd gegeven, aan 
deze opvatting niets afdoet; dat de bewoor
dingen van artikel V in deze aan geen twijfel 
onderhevig zijn, aangezien daar uitdrukkelijk 
als criterium wordt gesteld de omstandig
heid, of de gemeente al of niet bij "het Jager 
onderwijs" vakonderwijzers voor lichamelijke 
oefening heeft aangesteld; dat de vaststelling 
van het bedrag der vergoeding om begrijpe
lijke redenen voor het gewoon Jager onderwijs 
en het uitgebreid lager onderwijs afzonder
lijk plaats moet hebben; dat het feit, dat in 
het tweede lid van artikel V steeds wordt 

gesproken van "gewoon of uitgebreid" lager 
onderwijs, nog niet de conclusie wettigt , 
welke de Commissaris der provincie trekt, 
dat, indien het bec.lrag der vergoeding voor 
één soort onderwijs op nihil is vastgesteld, 
voor dat soort onderwijs een vergoeding van 
werkelijke kosten moet plaats hebben; dat 
in tegenstPl!ing m et de bewoordingen van 
het eerste lid hier niet wordt gesproken van 
"onderscheidenlijk" scholen voor gewoon 
lager onderwijs of voor uitgebreid Jager 
onderwijs, doch scholen voor gewoon lager 
onderwijs en uitgebreid lager onderwijs steeds 
in één adem worden genoemd, blijkbaar als 
nadere omschrijving van het begrip "één of 
meer openbare scholen", in het eerste lid 
genoemd; dat uit het tweede lid derhalve 
niet is af te leiden, dat zijn interpretatie van 
het eerste lid, als hebbende slechts betrek
king op de gevallen, waarin in een gemeente 
bij het "lager onderwijs" in het algemeen voor 
het eerst in 1941 vakonderwijzers worden 
aangesteld, onjuist zou zijn; 

0. dat met het bestreden besluit van den 
Commissaris en de waarnemende Bestuurs
raden der provincie Gelderland moet worden 
aangenomen, dat de bepaling van artikel V 
van het eerdervermelde besluit van de 
Secretarissen-Generaal van de Departemen
ten van Opvoeding, .Wetenschap en Kultuur
bescherming en van Binnenlandsche Zaken 
van 25 Maart 1941 (Nederlandsche Staats
courant 1941, N°. 62) voor alle gevallen een 
van artikel 101bis der Lager-Onderwijswet 
1920 afwijkende regeling . geeft voor de be
looning van de vakonderwijzers in de licha
melijke oefening; 

dat met name de bewoordingen van het 
genoemde artikel V geen grond geven voor 
de opvatting van het gemeentebestuur van 
Arnhem, dat dit artikel slechts van toepas
sing zou zijn voor de gemeenten, waar voor 
het eerst in 1941 ten behoeve van een of meer 
openbare lagere scholen vakonderwijzers 
voor lichamelijke oefening zijn aangesteld; 

dat de juistheid van deze opvatting ook 
niet kan volgen uit het enkele feit, dat in 
het meergenoemde besluit een bepaling ont
breekt omtrent de verhouding van artikel V 
en artikel 1 o 1 bis der ,wet ; . 

dat voorts eveneens met den Commissaris 
en de Bestuursraden moet worden aange
nomen, dat artikel V, tweede lid in het onder
havige ge,al van toepassing is ten aanzien 
van het gewoon lager onderwijs, nu de ge
meente aan geen der scholen voor dit onder
wijs vakonderwijzers over 1941 had aau
gesteld , en dat hieraan niet afdoet, dat 
dergelijke onderwijzers wel waren aangesteld 
voor het openbaar uitgebreid lager onderwijs; 

dat immers artikel V kennelijk een af
zonderlijke behandeling van elk dezer takken 
van het openbaar Jager onderwijs op het 
oog heeft; 

dat de burgemeester er in zijn beroep
schrift weliswaar op wijst, dat in artikel V 
uitdrukkelijk als criterium wordt gesteld de 
omstandigheid, of de gemeente al of niet 
bij het Jager onderwijs vakonderwijzers voor 
lichamelijke oefening heeft aangesteld, doch 
dat, wat dáárvan ook moge zijn, ir: elk geval 
in het genoemde artikel de bf'ide takken van 
het Jager onderwijs overigens steeds uit-
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drukkelijk worden uiteen gehouden; 
dat derhalve, geltt l)p 1-iet vnren~taande, 

moet wnrden geoordeeld, á at ae burgenieester 
op onj ,liste gronden het verzoek van het 
schoolbestuur heeft afgewezen; 

dat de Commissaris en óe waarnemende 
Bestuursraden dan ook terecht het des
betreffende besluit van den burgenieester 
hebben vernietigd, doch dat dit college 
anderzijds ten onrechte heeft volstaan met 
te beslissen, dat op het verzoek van het 
appelleerend schoolbestuur alsnog, althans 
in beginsel, gunstig moet worden beschikt; 

dat toch dit college, nu het in beroep over 
deze zaak te oordeelen had, zelf had behooren 
t e beslissen op het onderhavige verzoek van 
het schoolbestuur; 

dat hierbij nog komt, dat - afgezien van 
de vraag of mogelijk artikel 191 der Gemeen
t ewet den Burgemeester zou kunnen ver
plichten om met inachtneming van het be
sluit, waarbij zijn beslissing zou worden ver
nietigd, een nieuwe beslissing te nemen, -
in elk geval ontbreekt een bepaling in den 
geest van bij voor be .Id artikel 38, tweede 
lid, der Woningwet, welke zoodanige ver
pdchting aan een bepaalden termijn bindt; 

dat tot een andere beslissing niet vermag 
te leiden de omstandigheid, dat het gemeen
tebestuur thans niet gebruik zal kunnen 
maken van de aan het slot van het tweede 
lid van artikel V gegeven bevoegdheid om, 
indien het van oordeel is, dat de kosten voor 
de belooningen van de vakonclerwijzers zon
der noodzaak zijn gemaakt of hooger zijn dan 
noodzakelijk is, bij het Provinciaal bestuur 
verlaging te vragen van het te vergoeden 
bedrag, het gemis van welke bevoegdheid 
overigens te minder bezwaarlijk is voor de 
gemeente, nu het hetzelfde college is dat 
omtrent het beroep en over een eventueel 
verzoek om verlaging als evenbedoeld heeft 
te oordeelen; 

dat, nu de Commissaris en de waarnemende 
Bestuursraden derhalve ten onrechte hebben 
nagelaten om omtrent het verzoek van het 
schoolbestuur te beslissen, dit thans dezer
zijds zal dienen te geschieden, waarbij dan 
- ten einde zooveel mogelijk de strekking 
van het evengenoemde tweede lid van 
artikel V tot haar recht te doen komen -
dient te worden acht geslagen op de meening 
van het gemeentebestuur met betrekking 
tot de noodzaak en het bedrag der te ver
g oeden kosten ; 

dat , wat dit betreft, op grond van de ter 
zake, op verzoek van de Afdeeling van den 
Raad van State voor de Geschillen van Be
stuur nader ingewonnen ambtsberichten, 
moet worden aangenomen, dat het onderwijs 
in de lichamelijke oefeningen in 1941 aan de 
betreffende scholen niet kon gegeven worden 
door de klasseonderwijzers en daarom nood
zakelijk moest worden opgedragen aan vak
onderwijzers ; 

dat voorts ook de door het schoolbestuur 
u itgegeven bedragen voor de belooningen 
van de aan zijn scholen verbonden vakonder
wijzers, in totaal f 567.59 beloopende, niet 
hooger dan noodzakelijk zijn te achten ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 en het 
besluit van de Secretarissen-Generaal van de 
Departementen van Opvoeding, Weten-

schap en Kultuurbescherming en van Binnen
landsche Zaken van 25 Maart 1941, betref
fende het treffen van eenige maatregelen op 
het gebied van het Lager Onderwijs (No. 1); 

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: 

met handhaving van het bestreden besluit 
van den Commissaris en de waarnemende 
Bestuursraden der provincie Gelderland, 
voorzoover daarbij het besluit van den bur
gemeester van Arnhem del . 30 Juni 1942, 
n°. 5629 Ond . is vernietigd, te beslissen, dat 
door de gemeente Arnhem als._og a3n het 
bestuur <'er Nederduitsch Hervormde Ver
eeniging voor Christelijk Onderwijs te 
Arnhem dienen te worden vergoed de na
volgende bedragen, door dit schoolbestuur 
uitgegeven wegens belooningen aan vak
onderwijzers in lichamelijke oefening; voor 
de school Paterstraat n°. 35: f 156.59; voor 
de school Vijverlaan 30 : f 151.06, voor de 
school Agnietenstraat 88: f 108.87; voor de 
school Alb. Thijmstraat 5: f 42.20 en voor 
de school Sloetstraat 44: f 108.87, in totaal 
bedragende : f 567 .59. 

(A.B.) 

6 Juni z944. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wet Uitoefening Veeartsenij
kunst v . 8 Juli 1874 S. 98, zooals ge
wijzigd bij B esluit v . 12 Sept. 1941, 
art. 19.) 

Aangenomen moet worden, dat in het 
algemeen het doen van een andere ope
ratie dan castreeren op een dier als be
drijf en in het bijzonder het doen van 
de in de bewezenverklaring omschreven 
operatie (.,Keizersnede", Red.) als be
drijf, ook al geschiedt zij met de bedoe
ling het dier te verlossen en al zou zij 
binnen de grenzen van het wetenschap
pelijk begrip "verloskunst" vallen, na 
de inwerkingtreding van het Beslui t 
van den Secr.-Gen. v. h. Dep. van 
Landbouw en Visscherij van 12 Sept. 
1941 (Stct. 1941 No. 178) aan anderen 
dan den bezitters der acte van bevoegd
heid bedoeld in art. 1 der Wet Uit
oefening V e eartsenijkunst niet meer is 
geoorloofd. 

( Aanders: Adv.-Gen. Holsteijn) . 

Op het beroep van den 0. v . J. bij de Arr.
Rechtbank te Utrecht req. van cassatie tegen 
een vonnis van die Rechtbank van 23 Nov. 
1943, waarbij in hooger beroep in de zaak 
tegen J. v . d . Z., van beroep veeverloskun
dige, wonende te Abcoude, met vernietiging 
van een vonnis van het Kantongerecht te 
Utrecht van 18 Mei 1943, het bewezene niet 
strafbaar is verklaard en de verdachte is 
ontslagen van alle rechtsvervolging. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier ; 
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Gelet op het middel van cassatie, door den 
req, voorgesteld bij schriftuur, luidende: 

"S., althans v. t. van de artt. 351 en 352 
Sv., 1 en 19 van de Wet tot regeling van de 
uitoefening der Veeartsenijkunst, zooals deze 
artikelen laatstelijk zijn gewijzigd bij Be
sluit van den Secr.-Gen. van het Dep. van 
Landbouw en Visscherij van 12 Sept. 1941, 
art. 436 Sr., doordat de Rechtbank de ten-
1aste gelegde handelingen van verdachte be
wezen verklarende, heeft beslist, dat ver
dachte deswege niet strafbaar is op grond 
van een hem verleende vergunning tot uit
oefening van de verloskunst, als bedoeld in 
art. 19 van bovengenoemde (gewijzigde) 
wet; ten onrechte, vermits de Rechtbank 
aan het woord "verloskunst" in bedoeld ar
tikel een zóódanig ruime beteekenis heeft 
t oegekend, dat doel en strekking van de ge
heele (gewijzigde) Wet tot regeling van de 
uitoefening der Veeartsenijkunst daardoor 
worden aangetast;" 

0 . dat bij het bestreden vonnis bewezen 
is verklaard, dat de gerequireerde op 8 Juni 
1942 te Abcoude, terwijl hij niet toegelaten 
was tot de uitoefening van het beroep van 
veeartsenijkunde hier te lande, tot de uit
oefening van welk beroep de wet een toela
ting vordert, buiten noodzaak dat beroep 
heeft uitgeoefend door als bedrijf een opera
tie op een varken, toebehoorende aan R. W. 
N. te verrichten, hebbende hij als verdachte 
alstoen aldaar dat varken, dat haar biggen 
niet op natuurlijke wijze kon kwijt raken, in 
de linker liesstreek in de huid een snede van 
ongeveer 18 centimeter lengte toegebracht, 
terzelfder plaatse, waar zich die huidsnede 
·bevond, heeft hij de buikspieren en het buik
vlies doorgesneden over een lengte van on
geveer 14 centimeter; 

0. dat de Rechtbank in haar vonnis voorts 
nog heeft overwogen dat blijkens het beroe
pen vonnis in eersten aanleg verdachte zich 
,erop heeft beroepen, dat hij "verloskundige" 
is, dit wil :,eggen een persoon in het bezit 
van een vergunning hem door het hoofd van 
het met de zaken van den Landbouw' belaste 
Departement van Landbouw en Visscherij 
van 18 Sept. 1941, zijnde een afschrift van 
die vergunning door de Rechtbank bij de 
stukken aangetroffen; 

dat naar het oordeel der Rechtbank is ge
bleken, dat verdachte de hiervoren als be
wezen aangenomen handeling verrichtte met 
de bedoeling om het varken te verlossen, ter
wijl de als deskundige ter terechtzitting in 
hooger beroep gehoorde getuige Prof. Dr. L. 
de Blieck heeft verklaard dat een handeling 
.als door verdachte verricht tot de verlos
kunst behoort; 

dat onder deze omstandigheden moet wor
den aangenomen, dat verdachte zich ter,-ht 
heeft beroepen op de hem krachtens art. ,9 
van de Wet tot regeling van de uitoefening 
der Veeartsenijkunst, zooals dat artikel laat
stelijk bij meergemeld Besluit van den ge
-noemden Secr.-Gen. van 12 Sept. 1941 is 
vastgesteld, verleende vergunning, zoodat 
verdachte derhalve moet worden ontslagen 
van rechtsvervolging ; dat immers onder ver-
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loskunst als bedoeld in dit Besluit is te ver
staan verloskunst in den ruimsten zin, nu 
niet blijkt dat bedoeld is de verloskunst te 
beperken tot bepaalde onderdeelen daarvan 
en het Besluit daaromtrent ook geen enkel 
voorschrift geeft; dat zeer wel mogelijk is 
dat verdachte buiten noodzaak de grenzen 
zijner bevoegdheid als verloskundige heeft 
overschreden - hebbende hij immers de 
operatie ondeskundig en onnoodig wreed 
verricht naar het oordeel der deskundigen -
doch hem dit in de dagvaarding niet is ten 
laste gelegd; 

0. dat in áe eerste van deze overwegingen 
kennelijk eenige woorden zijn uitgevallen en 
de strekking dezer overweging blijkens het 
daarna ovezwogene deze moet zijn, dat ge
requireerde in het bezit was van een vergun
ning als bedoeld in art. 19, eerste lid van de 
Wet van 8 Juli 1874, S . 98, tot regeling van 
de uitoefening der Veeartsenijkunst, gelijk 
dit artikel opnieuw is vastgesteld bij art, 1 

sub X van het Besluit van den Secr.-Gen. 
van het Dep. van Landbouw en Visscherij 
van 12 Sept. 1941 (Stct. 1941, no. 178); 

0 . wat het middel betreft; 
dat de req. ter toelichting hiervan nog 

heeft aangevoerd: ,,De • Rechtbank over
weegt in haar vonnis, dat "niet blijkt dat 
bedoeld is de verloskunst te beperken tot be
paalde onderdeelen daarvan en het Besluit 
daaromtrent ook geen enkel voorschrift 
geeft". Echter wordt in art. 1 het toepassen 
van algemeene of plaatselijke verdooving bij 
operatief ingrijpen uitdrukkelijk voorbehou
den aan veeartsen. Waar nu redelijkerwijze 
niet was te voorzien, dat ooit iemand op de 
gedachte zou komen een bewerking als de 
onderhavige zonder verdooving uit te voe
ren, moet het duidelijk zijn, dat de "Keizer
snede" - óók krachtens het Besluit en wel 
in verband met het in art. 1 bepaalde om
trent de verdooving - aan het domein van 
den veeverloskundige is onttrokken;" 

dat volgens art. 1 der voormelde Wet van 
8 Juli 1874 de uitoefening der Veeartsenij
kunst alleen is geoorloofd aan hen, die na 
afgelegd examen hier te lande een akte van 
bevoegdheid tot die uitoefening hebben-ver
kregen; 

dat bij voormeld Besluit van 12 Sept. 1941 
het begrip "uitoefening der veeartsenij
kunst" in genoemd art. 1 is uitgebreid, door
dat de oude begripsbepaling daarvan, luiden
de : het verleenen van genees- en heelkundi
gen raad of bijstand voor vee als bedrijf, is 
vervangen door deze : ,,het verleenen van ge
nees-, heeL of verloskundigen raad of bij 
stand voor dieren, als bedrijf, het verrichten 
van operaties op gezonde dieren, als bedrijf, 
het inenten van zieke en gezonde dieren, het 
aanbrengen van biologische diagnotische 
middelen, alsmede het toepassen van alge
meene of plaatselijke verdooving bij opera
tief ingrijpen - tenzij voor wetenschappe
lijke doeleinden"; 

dat krachtens datzelfde besluit is verval
len het bepaalde in het 2de lid van genoemd 
art. 1, dat de uitoefening der verloskunst van 
het vee en het doen van heelkundige opera-

II 
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tiën op gezond vee, met uitzondering van in
enten, aan ieder geoorloofd is en het bestaan
de art. 19 is vervangen door een nieuw ar
tikel, waarvan het eerste lid luidt: ,,De uit
oefening van de verloskunst en het castree
ren van dieren, of een van deze beide werk
zaamheden, als bedrijf, blijft geoorloofd aan 
de personen, bedoeld in het volgende lid, die 
in het be:.<it zijn van een daartoe strekkende 
vergunning afgegeven door het hoofd van 
het met de zaken van den landbouw belaste 
Departement"; 

dat derhalve bij voormeld Besluit het doen 
van operaties op zieke en gezonde dieren 
als bedrijf in zijn geheel aan de bezitters van 
de acte van bevoegdheid, bedoeld in art. I 

der Wet is voorbehouden, en van het voor
dien aan ieder geoorloofde doen van heel
kundige operaties op gezond vee als bedrijf, 
bij de overgangsbepaling van het nieuwe 
art. 19 der Wet alleen het castreeren van die
ren als bedrij f aan de bezitters van de in het 
re lid van dat artikel bedoelde vergunning 
is geoorloofd gebleven; 

dat met deze strekking van het Besluit om 
onmiddellijk de operatieve bevoegdheid van 
de niet-bezitters der hiervoren bedoelde acte 
van bevoegdheid sterk te beperken, niet ver
eenigbaar is een uitlegging van voormelde 
overgangsbepaling voor wat het geoorloofd 
blijven van de uitoefening van de verlos
kunst van dieren betreft in dien zin, dat het 
doen van alle operatiën op dieren als bedrijf, 
zoodra zij het karakter van een verloskundig 
operatief ingrijpen hebben, aan de bezitters 
van de hiervoren bedoelde vergunning ge
oorloofd zou zijn; 

dat dan ook moet worden aangenomen, dat 
in het algemeen het doen van een andere 
operatie dan castreeren op een dier als be
drijf en in het bijzonder het doen van de in 
de bewezenverklaring omschreven operatie 
als bedrijf, ook al geschiedt zij met de be
doeling het dier te verlossen en al zou zij 
binnen de grenzen van het wetenschappelijk 
begrip "verloskunst" vallen, na de inwer
kingtreding van voormeld Besluit aan ande
ren dan den bezitters der acte van bevoegd
heid bedoeld in art. r der Wet niet meer is 
geoorloofd; 

dat derhalve het middel is gegrond; 
Vernietigt het bestreden vonnis, doch al

leen voor zoover daarbij het bewezene niet 
strafbaar is verklaard en de gerequireerde is 
ontslagen van alle rechtsvervolging, en 

Rechtdoende ingevolge art. 105 der Wet 
R. 0.: 

Qualificeert het bewezen verklaarde als 
"niet toegelaten tot de uitoefening van een 
beroep, waartoe de wet een toelating vordert, 
buiten noodzaak dat beroep uitoefenen"; 

Gezien de artt. 23 en 436, re lid Sr. en de 
artt. I en 2 van de Verordening no. 78/1942 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende geldboe
ten; 

Verklaart het bewezen verklaarde straf
baar; 

Verklaart den gerequireerde strafbaar, 
waar van eenigen grond tot opheffing van 

die strafbaarheid niet is gebleken; 
Veroordeelt J. v . d. Z. voornoemd ter zake 

tot betaling van een geldboete van veertig 
gulden en tot een vervangende hechtenis van 
zeven dagen, zijnde deze straf in overeen
stemming met den aard van het feit en de 
omstandigheden waaronder het is gepleegd. 

(Anders Adv.-Gen. Holsteijn, die naar aan
leiding van het middel opmerkte: 

,,Naar mijn m eening kan onder "de uit
oefening van de verloskunst" in art. 19 van 
de Wet van 8 Juli 1874 (S. 98) tot regeling 
van de uitoefening der Veeartsenijkunst, zoo
als deze Wet laatstelijk is gewijzigd en aange
vuld bij Besluit van den Secr.-Gen. van het 
Dep. van Landbouw en Visscherij van 12 
Sept. 1941 (Ned. Stct. 1941 no. 178), ook bij 
beschouwing van bedoeld art. rg in verband 
met art. r van genoemde Wet, zooals dit ar
tikel luidt ingevolge genoemd Besluit, niet 
anders worden verstaan dan uitoefening van 
de verloskunst in haar vollen omvang, om
vattend onder meer : verloskundig operatief 
ingrijpen, zoodat ik, nu de Rechtbank feite
lijk heeft vastgesteld dat het bewezenver
klaarde operatief ingrijpen door den ver
dachte behoort tot de verloskunst, het voor
gestelde middel niet deugdelijk acht. 

Mitsdien concludeer ik tot verwerping van 
het beroep." ] 

(N. J.) 

zs Juni z944. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 artt. 58, lid 2 en 103.) 

Ofschoon in dit geval een mededee
ling van het voornemen den ambtenaar 
te straffen met ontslag ter beoordeeling 
voorligt, is niet de procedure volgens 
art. 103 der Ambtenarenwet 1929 toe
passelijk, aangezien het provinciale 
ambtenarenreglement een van dit wets
artikel afwijkende procedure in het le
ven heeft geroepen, o. a. doordat het 
administratief orgaan zelf nog een be
slissing tot strafopiegging moet nemen 
na de onherroepeliJk geworden uitspraak 
van den ambtenarenrechter. 

Er is onevenredigheid tusschen de 
misdragingen (geen of te laat gevolg 
geven aan ambtelijke opdrachten) en 
de voorgenomen straf, mede gelet op 
den 35-jarigen goeden dienst van den 
ambtenaar. 

Uitspraak in zake: 
De Commissaris der provincie Noordhol

land, eischer in hooger beroep, voor wien ter 
openbare terechtzitting als gemachtigde is 
opgetreden Mr. Bruch, advocaat te Haar
lem, 

tegen: 
J. S. G. Bedeke, wonende te Krommenie, 
gedaagde in hooger beroep, in persoon ter 
openbare terechtzitting verschenen, bijge
staan door. zijn raadsman Mr. A. W . Yland, 
advocaat te Schagen. 
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De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de gedingstukken; 
Gehoord bovengenoemde verschenen per

sonen, alsmede als getuigen, vanwege eischer 
medegebracht, Dr. P . E. M. Teenstra en 
A. C. Veen, onderscheidenlijk wonende te 
Heiloo en te Castricum; 

Wat aangtaa de feiten van het twistgeding : 
0. dat de Griffier der provincie Noordhol

land het navolgende schrijven dd. 13 No
vember 1943 aan J. B. G. Bedeke voornoemd, 
voorman-smidbankwerker bij het Provin
ciaal Ziekenhuis "Duinenbosch", heeft doen 
toekomen: 

"In opdracht van den Commissaris der 
Provincie deel ik U mede, dat het voornemen 
bestaat aan U bij wijze van disciplinaire straf 
ontslag uit den Provincialen dienst te ver
leenen met ingang van 2 1 December 1943. 

De reden hiervan is, dat Gij geweigerd 
hebt de U opgedragen werkzaamheden te 
verrichten en niet zijt verschenen bij den 
Eersten Geneesheer-Directeur, toen deze U 
ter verantwoording had geroepen. 

Aan bedoeld voornemen zal gevolg worden 
gegeven, tenzij Gij binnen 30 dagen na deze 
mededeeling beroep op het Ambtenarenge
recht doet."; 

0. dat - voorzoover ten deze van belang 
- het Ambtenarengerecht te Amsterdam bij 
uitspraak van I Maart 1944 - naar welker 
inhoud hierbij wordt verwezen - het door 
J. B. G. Bedeke tegen voornoemd besluit 
ingestelde beroep, gegrond heeft verklaard 
en hem heeft gestraft met buitengewonen 
dienst zonder belooning gedurende twee uren 
per dag, op twaalf dagen (geen Zondagen of 
daarmede gelijkgestelde dagen zijnde), ge
lijkmatig over vier achtereenvolgende weken 
verdeeld; 

0. dat eischer, te dezer zake domicilie ge
kozen hebbende te Haarlem, aan den Kruis
weg nr. 63, ten kantore van den advocaat en 
procureur Mr. A. Bruch, van die uitspraak, 
voorzoover hiervoren aangegeven, tijdig in 
1:J.ooger beroep is gekomen en op de bij be
roepschrift aangevoerde gronden heeft ver
zocht dezelve te vernietigen en aan J. S. G . 
Bedeke voornoemd alsnog de straf van ont
slag op te leggen, subsidiair een zoodanige 
straf, als deze Raad naar goede jusitie zal 
vermeenen te behooren; 

0. dat gedaagde niet tijdig van contra
memorie heeft gediend; 

In rechte: 
0. dat voor den Raad op grond van de ge

dingstukken vaststaat, gelijk ook door den 
eersten rechter is aangenomen : 

dat gedaagde, toenmaals klager, voorman
smid-bankwerker bij het Provinciaal Zieken
huis "Duinenbosch" te Bakkum en als zoo
danig ambtenaar in dienst der Provincie 
Noordholland, niettegenstaande hem bekend 
was, dat hij krachtens een namens den ge
neesheer-directeur van dat ziekenhuis door 
het hoofd van den technischeen dienst vast- . 
gestelden rooster op 2 1 September 1943 hulp
werkzaamheden bij den oogst in den tuin 
van dat ziekenhuis moest ve'rrichten, deze 
werkzaamheden opzettelijk niet heeft ver-

richt; dat gedaagde vervolgens aan een op
dracht om zich onmiddellijk bij den genees
heer-directeur te vervoegen, welke hem door 
vorenbedoeld hoofd op 23 September 1943 
omstreeks II uur 15 werd medegedeeld, geen 
gevolg heeft gegeven, aangezien gedaagde 
zich dien dag eerst te ongeveer 14 uur· ten 
kantore van dien geneesheer-directeur heeft 
gemeld, terwijl hij, indien hij aan de opdracht 
onmiddellijk gevolg had gegeven, in elk gè
val nog voor 12 uur bij dezen aanwezig had 
kunnen zijn; · 

dat eischer ter zake van deze twee feiten 
het voornemen heeft opgevat - zooals in de 
eerste feitelijke overweging is omschreven--,
gedaagde te straffen met ont~lag en in ver
band met dit laatste gedaagde bij besluit van 
13 November 1943 heeft geschorst in zijn 
bovenvermelde betrekking; 

0 . dat door het ingestelde hooger beroep 
enkel het besluit, houdende het voornemen 
tot ontslag van gedaagde - doch dit besluit 
in zijn geheel - staat ter beoordeeling van 
dezen Raad; 

0. dat de eerste rechter, blijkens de des
betreffende overweging der beroepen uit
spraak, op het bestreden besluit de proce
dure, omschreven in artikel 103 der Ambte
narenwet 1929, van toepassing achtte, en van 
meening was zelf bij zijn uitspraak een straf 
te kunnen en moeten opleggen, hetgeen het 
Gerecht ook inderdaad heeft gedaan, een en 
ander evenwel ten onrechte; 

0. toch dat ten deze van belang is het be~ 
paalde in de eerste drie zinsneden van artikeT 
92, lid 2, van het Ambtenarenreglement voor 
de provincie Noordholland - -zooals dit i~ . 
gewijzigd bij besluit van den Commissaris 
dier provincie dd. 28 Januari ·1943, goedge
keurd bij besluit van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binne,;i.landsche 
Zaken dd. 8 Februari 1943, B.Z., no. 1, A.Z.· 
- luidende: · 

,,Is het ontslag gegrond op art. 38, lid 3, 
89, lid 5, of 90, sub d, 9obis of 9oquater,' óf 
geschiedt het als straf, dan. deelt het tot ont
slag bevoegd gezag schriftelijk aan den amb
tenaar mede, dat het voornemen bestaat hem 
met ingang van een in dit schrijv.en te -noè
men dag ontslag te verleenen en dat aim dit 
voornemen gevolg zal worden gegeven, tenzij 
de ambtenaar binnen 30 dagen na deze mè7 
dedeeling beroep op het Ambtenarengerecht 
doet. Heeft de ambtenaar beroep op het 
Ambtenarengerecht gedaan, dan kan het 
ontslag eerst worden verleend, als de uit~ 
spraak, waarbij het beroep tegen het voor
genomen ontslag wordt afgewezen, onher
roepelijk is geworden. Het ontslag kan ·n,èt 
worden verleend met terugwerkende 
kracht."; · 

0. dat in dit artikel derhalve een geheel 
andere, volkomen rechtsgeldige, ·procedure 
betreffende o. m. het voornemen te · straffen 
is geregeld dan die, welke is vervat in art. 
103 der Ambtenarenwet 1929, vermits in ·gè-
noemd art. 92 niet, zooals in art. 103, een 
termijn van beroep van 14 dagen doch van 
30 dagen is gesteld, en dat voorts, bij beroep 
op het Ambtenarengerecht, het, ontslag _eerst 
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kan worden verleend, zonder terugwerkende 
kracht, nadat de uitspraak, .waarbij het be
roep tegen het voorgenomen ontslag wordt 
afgewezen, onherroepelijk is geworden, uit 
welk laatste volgt, dat na die onherroepelijk 
geworden uitspraak - in tegenstelling met 
het bepaalde in art. 103, krachtens hetwelk 
het Ambtenarengerecht, onderscheidenlijk 
de Centrale Raad van Beroep in de plaats 
van het bevoegde administratief gezag de be
slissing neemt, welke naar zijn oordeel ge
nomen behoort te worden, welke beslissing 
kan bestaan in het opleggen van een straf, 
waarmede dan de zaak voor partij en onher
roepelijk is afgedaan - dat bevoegde admi
nistratief gezag alsnog een beslissing tot 
strafoplegging moet nemen ; 

0 . dat alsnu moet worden beslist, of het 
onderhavige besluit op een der gronden, aan
gegeven in art. 58, lid I en 2, der Ambtena
renwet 1929, kan worden aangetast ; 

0 . dat de Raad op de door het Ambtena
rengerecht daarvoor aangevoerde gronden, 
welke de Raad. overneemt en tot de zijne 
maakt, van oordeel is, dat gedaagde door 
zich te gedragen, als in de eerste rechtsover
weging is aangenomen, zich heeft schuldig 
gemaakt aan plichtsverzuim, als bedoeld in 
art. 75 van voornoemd Ambtenarenregle
ment, zoodat hij krachtens dit art. j 0

• art. 
76, lid I , aanhef en sub j, van dat reglement 
gestraft kan worden met ontslag ; 

0. dat het besluit, houdende het voorne
men tot opiegging van zoodanige straf, dus 
niet kan worden gezegd feitelijk of rechtens 
te strijden met, integendeel is genomen over
eenkomstig deze artikelen; 

0 . dat den Raad niet is gebleken van het 
bestaan van eenig ander toepasselijk alge
meen verbindend voorschrift, waarmede dat 
besluit zoude strijden, noch ook, dat eischer 
bij het nemen daarvan van zijn bevoegdheid 
k ennelijk een ander gebruik heeft gemaakt 
dan tot de dóèleinden, waarvoor die bevoegd
heid is gegeven; 

o·: dat thans nog overblijft, te beslissen, of 
tuss·chen de · gepleegde overtredingen en de 
voórgenomel) straf onevenredigheid bestaat ; 

0. ten dien aanzien dat de Raad van oor
deel îs, dat gedaagde's misdragingen een ge
voelige straf vereischen, doch de straf van 
ontslag te zwaar acht, waarbij de Raad in 
aanmerking neemt, dat gedaagde zijn 35-ja
rigen dienst bij de provincie Noordholland 
overigens steeds goed heeft vervuld en in 
dien tijd nooit is gestraft; oordeelende de 
Raad een der onder g of h van lid I van 
voormeld art. 76 opgesomde straffen, name
lijk terugzetting tot een lager ambt zonder 
vermindering van bezoldiging of wel zoo
danige terugzetting met vermindering van 
bezoldiging, ten deze gewettigd ; 

0 . dat uit het vorenstaande volgt, dat de 
u itspraak, waarvan en voorzoover daarvan 
beroep, moet worden bevestigd, inzoover 
daarbij het beroep van Bedeke gegrond is 
verklaard, en die uitspraak moet worden ver
n ietigd voor wat betreft de daarbij opge
legde straf ; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 

B evestigt de uitspraak, waarvan en voor
zoover daarvan beroep, in zoover daarbij het 
beroep van J . S . G. Bedeke voornoemd ge
grond is verklaard ; 

Vernietigt dezelve voor wat betreft de 
daarbij opgelegde straf. 

(A. B. ) 

15 Juni 1944- BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe·
scherming. (Lager Onderwijswet 1920 
a rt. 55 bis. ) 

Terecht zijn de door den burgemees
t er bepaalde bedragen ex art. 55bis 
door h et provinciaal bestuur verhoogd, 
daar zij voor de redelijke behoeften van 
een normale school in de gemeente on
voldoende moeten worden geacht. Daar
aan doet niet af, dat de Commissaris 
der provincie, in verband met sub 9 der 
Alg. Voorwaarden, verbonden aan de 
toekenning van de noodlijdendheidsbij
drage uit de tweede afd. van het ge
meentefonds aan noodlijdende gemeen
ten , de bedragen , zooals deze door den 
burgemeester waren bepaald, niet te 
hoog heeft geoordeeld, en evenmin de 
omstandigheid, dat de belanghebbende 
schoolbesturen hunnerzijds in de door 
den burgemeester vastgestelde bedragen 
hebben berust, nu de wet uitdrukkelijk 
ook aan den hoofdinspecteur van het 
l.o. de bevoegdheid verleent, toepassing 
van art. 55bis derde Ed te verzoeken. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetensc)lap en Kul-
tuurbescherming ; · 

Gezien het beroep, ingesteld door den bur
gemeester van Roermond tegen het besluit 
van den Commissaris der provincie Limburg, 
de Bestuursraden en fungeerende Bestuurs
raden d ier provincie van 10 Mei 194,3, · ze 
afdeeling, La. B 3866/8 C, waarbij de bij be
sluit van den adressant van 6 November 
1942, N°. 8627, krachtens artikel 5Sbis, 1• 
lid der Lager-Onderwijswet 1920 · voor · het 
jaar 1943 vastgestelde bedragen zij'n ver
hoogd tot f 10.10 per leerling voor het ge
woon- en f 19.06 per leerling voor het uit
gebreid Jager onderwijs ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (adviezen 
van 3 November 1943, N°. 150 en 17 Mei 
1944, N°. 150 (1943)/27; 

0. dat de burgemeester van Roermond bij 
zijn besluit van 6 November 1942, N°. 8627, 
de bedragen, welke voor het jaar 1943 voor 
de openbare lagere scholen per leerling wer-. 
den beschikbaar gesteld ter bestrijding van 
de kosten, genoemd in artikel 55bis, eerste 
lia , der Lager-Onderwijswet 1920, heeft be
paald op f 9,- voor het gewoon lager onder
wijs en f 16.- voor het uitgebreid iager 
onderwijs ; 

dat, nadat de Hoofdinspecteur van het 
Lager Onderwijs in de 1• Hoofdinspectie
overeenkomstig artikel 55bis, 3• lid der Lager 
Onderwijswet 1920 verhooging van deze be
dragen had verzocht , de Commissaris der 
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provincie Limburg, de Bestuursraden en 
fungeerende Bestuursraden dezer provincie 
bij besluit van 10 Mei 1943, 1• afdeeling, 
La. 3 3866/8 C, de genoemde heriraam heeft 
verhoogd f'n vastgesteld op f 10 .1 0 p er leer
ling eener schoot voor gewoon lager onderwijs 
en op f 19.06 per leerling eener school voor 
uitgebreid lager onderwijs; 

dat daarbij is overwogen, dat in de gemeen
te Roermond aanwezig zijn een openbare 
school voor gewoon en een openbare school 
voor uitgebreid lager onderwijs, welke scholen 
in 1942 onderscheidenlijk gemiddeld 90 
leerlingen in 3 lokalen en 31 leerlingen in 2 
lokalen telden; dat deze scholen gezamenlijk 
over een gymnastieklokaal beschikken, dat, 
voor wat betreft de kosten van onderhoud, 
verwarming en verlichting gelijk gesteld kan 
worden met twee leslokalen; dat voor het 
vaststellen van het bedrag per leerling, dat 
onder de gegeven omstandigheden noodig 
moet worden geacht voor de redelijke be
hoeften van eene normale school voor gewoon 
Jager respectievelijk voor uitgebreid lager 
onderwijs in de gemeente Roermond met 
inachtneming der bij circulaire van den 
Commissaris van 8 December 1942, La. B 
14149/G, 1• afdeeling, aangegeven normen de 
volgende berekening kan worden opgezet, 
waarbij het gymnastieklokaal voor elke 
school met een leslokaal kan worden op een 
lijn gesteld: 

voor wat betreft de school voor gewoon lager 
onderwijs: · 
kosten, bedoeld in artikel 55 der Lager
Onderwijswet 1920 onder letter e, alsmede de 
kosten van instandhouding 

3 + I = 4 lok. ad . f 35.- p. lok. = f 140.-
f 90 leer!. ad. f 3.- p. leer!. = f 270 .-
g 4 lok. ad. f 100.- p. lok. = f 400.-
h 90 leer! ad. f 0.10 p. leer!. = f 9.-
0 90 leer!. ad. f 1.- p. leer!. = f 90.-

Totaal f 909.
derhalve per leerling f 909.-: 90 = f 10.10; 

voor wat betreft de school voor uitgebreid lager 
onderwijs: 
kosten, bedoeld in artikel 55 der Lager
Onderwijswet 1920 onder letter e, alsmede 
die van instandhouding 

2 + r = 3 lok. ad. f 35.- p. lok. = f 105.-
f 31 leer!. ad. f 4 .75 p. leer!. = f 147.25 
g 3 lok. ad. f 100.- p. lok. = f 300.-
h :!I leer!. ad. f 0.25 p . leer! . = f 7.75 
() 31 leer!. .id . f 1.- p. leer!. = f 31.-

Totaal f 591 .
derhalve per leerling f 5 .91.- : 31 = f 19.06; 

dat van deze beslissing de burgemeester 
van Roermond in beroep is gekomen, aan
voerende, dat hij in verband met het be
paalde onder 9 der Algemeene Voorwaarden, 
verbonden aan de toekenning der noodlij
dendheidsbijdrage aan daarvoor in aanmer
king komende gemeenten, omtrent zijn 
besluit vooraf overleg heeft gepleegd met den 
Commissaris der provincie Limburg, die 
hem bij zijn schrijven dd . 17 Juli 1942, 2• 
afdeeling, La. B . 7707/7 X. , mededeelde geen 

bezwaar te hebben tegen vaststelling der 
bedragen, bedoeld in artikel 55bis der Lager
Onderwijswet 1920 op f 9.- en f 16.- ; dat 
een door hetzelfde orgaan genomen besluit 
tot verhooging van deze bedragen dan ook 
zeer vreemd aancloet; dat ingevolge het be
paalde in den laatsten volzin van artikel 
55bis, 1• lid, der wet bij de beslissing van den 
Commissaris der provincie als maatstaf dient 
te woráen genomen het bedrag per leerling, 
hetwelk voldoende moet worden geacht voor 
de redelijke behoeften van een normale 
school in cle gemeente; dat door den Commis
saris der provincie Limburg in overleg met 
den Hoofdinspecteur van het Lager Onderwijs 
algemeene normen zijn aangegeven, welke 
bij de beoordeeling der bedragen in acht 
zullen worden genomen; dat bij het onder
havige besluit tot verhooging der door hem 
vastgestelde bedragen deze algemeene nor
men dan ook werden gevolgd; dat hij hierbij 
vooral den nadruk wil leggen op het alge
meen karakter dezer normen, t erwijl de 
wetgever in de hiervoren aangehaalde be
paling slechts verlangt dat rekening wordt 
gehouden met de redelijke behoeften van 
een normale school in de betreffende ge
meente ; dat hij ten stelligste moet ontken
nen, dat met de redelijke behoeften van een 
normale school in zijne gemeente bij de vast
stelling der bedragen ad. f 9.- en f 16.
geen rekening werd gehouden; dat deze be
dragen immers destijds door hem werden 
vastgesteld in overleg en in volledige over
eenstemming met de belanghebbende school
besturen in zijne gemeente; dat ter bevorde
ring van dit overleg in zijne gemeente zelfs 
een contact-commissie was ingesteld, waarin 
verschillende vertegenwoordigers van het 
bijzonder lager onderwijs zitting hadden; 
dat van deze zijde tot dusver voor zoover 
hem bekend geen bezwaar werd gemaakt 
tegen de vastgestelde bedragen; dat hieruit 
blijkt, dat de Hoofdinspecteur van het 
Lager Onderwijs bij het vragen van verhoo
ging en de Commissaris der provincie bij het 
nemen zijner beslissing vrijgeviger zijn ge
weest dan noodzakelijk is ter voorziening in 
de redelijke behoeften van een normale school 
in zijne gemeente; dat hij hierbij nog op
merkt, dat de besturen der bijzondere lagere 
scholen, in tegenstelling met de gemeente, 
nog geenszins noodlijdend zijn en nog over 
zeer ruime fondsen beschikken, welke uiter
aard in het belang van het onderwijs dienen 
te worden aangewend; dat hij deze opmer
king niet plaatst om afbreuk te doen aan het 
recht der bijzondere lagere scholen op de 
gemeentelijke vergoeding voor de exploitatie
kosten , doch uitsluitend om te beklemtoonen , 
dat het niet aangaa t een noodlijdende ge
meente te nopen zich financieele offers te 
getroosten, wanneer deze niet onvermijdelijk 
zijn; dat de vastgestelde bedragen weliswaar 
niet aan den hoogen kant zijn , doch zijn's 
inziens toch voldoende zijn voor de normale 
behoeften eener normale school; dat hem 
nooit gebleken is, dat van een financieelen 
noodtoestai;id bij , het bijzonder Jager onder
wijs sprake zou zijn ; dat de resultaten van 
het onderwijs dit aantoonen; dat hij er in d it 
verband nog op wijst, dat de meeste school 
besturen nog in het genot zijn van de abnor_-
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maal hooge rentevergoeding ingevolge artikel 
205 der Lager-Onderwijswet 1920, terwijl de 
betreffende schoolgebouwen reeds lang 
schuldvrij zijn of bij goed beheer hadden 
moeten zijn; dat hij voorts nog mededeelt, 
dat de bijzondere lagere scholen bij de af
rekening over de jaren 1938 tot en met 1942 
overeenkomstig artikel 101, 4• lid, der wet 
een vergoeding zullen ontvangen, welke 
circa f 4.50 per leerling hooger ligt dan nor
maal, aangezien de vergoeding over de eerste 
drie jaren van dit vijfjarig tijdvak werd be
rekend naar f 7.50 (g.l.o.) en f 14.50 (u.l.o.) 
per leerling, welke bedragen overeenkomstig 
artikel 55ter werden vastgesteld op f 9.
(g. l.o.) en f 16.- (u.l.o.) ; dat in zijne ge
meente één openbare school voor gewoon 
lager onderwijs en één openbare school voor 
uitgebreid lager onderwijs bestaan, welke in 
hetzelfde gebouw zijn gevestigd; dat be
halve deze beide scholen in dat gebouw zijn 
ondergebracht de Duitsche School, het 
Limburgsche Schoolmuseum en verschil
lende cursussen; dat het gymnastieklokaal 
behalve door de beide openbare scholen en 
de Duitsche School wordt gebruikt door de 
Marechaussee, door den Nederlandschen 
Volksdienst en verder door verschillende ver
eenigingen en cursussen; dat van de 12 klas
lokalen, welke het gebouw telt , er slechts 5 
i n .gebruik zijn bij de openbare lagere scholen, 
terwijl het gymnastieklokaal, hetwelk vrijwel 
den geheelen dag en bijna iederen avond 
bezet is, door deze scholen slechts gedurende 
10 ½ uur per week wordt gebruikt; dat met 
het medegebruik van het gymnastieklokaal 
in het besluit tot verhooging der gemiddelde 
kostenbedragen geen rekening werd gehou
den, . hetgeen zijns inziens een onbillijkheid 
inhoudt, daar het gebruik van het lokaal 
ten behoeve van het openbaar lager onderwijs 
zeer guing is ir. verhouding tot ht!t gebruik 
voor andere doeleinden; dat tot en met het 
jaar 1938 in de gemeente Roermond nog een 
berekening werd gemaakt, waarbij de totale 
kosten van het gebouw over de verschillende 
daarin gevestigde instellingen werden ver
deeld op basis van de in beslag genomen 
ruimte (in m 3) en den duur van het gebruik 
(in uren) ; dat deze berekening echter slechts 
bij benadering een beeld gaf van de werkelijke 
kosten der openbare lagere scholen en dan 
ook voortdurend aanleiding gaf tot moeilijk
heden met de schoolbesturen, met wier be
zwaren de gemeenteraad bij de vaststelling 
der bedragen steeds volkomen rekening 
hield; dat het herhaaldelijk voorkwam, dat 
de gemaakte berekening door toedoen van 
de commissie voor onderwijszaken of door 
den gemeenteraad in het voordeel van het 
bijzonder onderwijs werd gewijzigd; dat als 
basis voor de vaststelling der vergoeding 
ex artikel 101 deze berekening dan ook van 
geen waarde was en in 1939 deze ingewikkel
de en tot moeilijkheden aanleiding gevende 
methode dan ook werd vervangen door een 
schatting; dat de totale kosten , nader om
schreven in artikel 55bis, 1• lid, voor het 
geheele gebouw gemiddeld f 2800.- per jaar 
bedragen; dat hiervan bij een aantal le~r
lingen van 90 (g.l.o.) en 31 (u.l.o.) met in
achtneming van de door hem vastgestelde 
bedragen 90 x f 9.- + 31 X f 16.- = 

f 1306.- ten laste van het openbaar lager 
onderwijs komt ; dat hij niet gelooft, dat deze 
verhouding voor het bijzonder lager onder
wijs ongunstig is, gezien het geringe gebruik, 
dat door de openbare scholen van het ge
bouw en het gymnastieklokaal worclt ge
maakt; 

0 . dat op grond van nadere ambtsberich
ten, ingewonnen naar aanleiding van een 
schrijven van de Afdeeling van den Raad van 
State, voor de Geschillen van Bestuur, moet 
worden aangenomen, dat de door clen burge
meester van Roermond bepaalde bedragen 
onvoldoende zijn voor de redelijke behoeften 
van een normale school in deze gemeente 
en derhalve terecht bij het beroepe!1 beslu_it 
zijn verhoogd, zij het ook wat het uitgebreid 
lager onderwijs betreft ten onrechte . tot 
f 19.06 in plaats van tot f 18.- per leerling; 

dat niet afdoet, dat de Commissaris der 
Provincie Limburg, in verband met het be
paalde onder 9 der Algemeene Voorwaarden, 
verbonden aan de toekenning van de nood
lijdendheidsbijdrage uit de tweede afdeeling 
van het gemeentefonds aan noodlijdende ge
meenten, de bedragen, zooals deze door den 
burgemeester waren bepaald, niet te hoog 
heeft geoordeeld en evenmin de omstandig
heid, dat de belanghebbende schoolbesturen 
hunnerzijds in de door den burgemeester 
vastgestelde bedragen hebben berust, nu de 
wet uitdrukkelijk ook aan den hoofdinspec
teur van het lager onderwijs de bevoegdheid 
verleent, toepassing van artikel 55bis, 3• lid 
der Lager-Onderwijswet 1920 te verzoeken; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
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 Neder!andsche Departementen 
van Algemeen Bestuur besloten: 

met ongegrondverklaring voor het overige 
van het ingestelde beroep, het bestreden be
sluit van den Commissaris, de Bestuursraden 
en fungeerende Bestuursraden der provincie 
Limburg van 10 Mei 1943, 1• afdeeling, La. B 
3866/8 C, in dier voege te wijzigen, dat daarin 
in plaats van f 19.06 wordt gelezen: f 18.-. 

(A.B.) 

z9 Juni 1944. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken. (Woningwet 
art. 11.) 

Bepalingen, welke betrekking hebben 
op het sloopen van bouwwerken, be
hooren niet tot die, welke ingevolge art. 
z 1 aan de goedkeuring van het hooger 
gezag zijn onderworpen. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het ter goedkeuring aangeboden 
besluit van den burgemeest,:; r vanAmst erdam 
van 4 Februari 1944, N°. 36, waarbij de 
Bouwverordening dier gemeente is gewijzigd; 

Gelet op het ambtsbericht van den waar
nemend Inspecteur van de Volksgezondheid 
(Volkshuisvesting) van 25 Maart 1944, 
No. 88/G . La.; 
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Gezien het dezerzijdsch besluit van 17 
April 1944, B . Z . N°. IV, waarbij ae beslis
sing voor den tijd van twee maanden is 
verdaagd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 24 Mei 1944, N°. 78); 

0 . dat de burgemeester van Amsterdam bij 
zijn besluit van 4 Februari 1944, N°. 36, de 
Bouwverordening van die gemeente als volgt 
heeft gewijzigd: 

Art. I. In artikel 5 worden de volgende 
wijzigingen gebracht: 

In het eerste lid wordt "161 lid 1-4" ver
vangen door "161 lid 1" en "161 lid 6" door 
,,161 lid 5". 

Art. II. In artikel 20 worden de volgende 
wijzigingen gebracht: 

1°. het eerste lid onder d wordt gelezen als 
volgt: ,,indien de Burgemeester (ter waar
neming van de taak van het College van 
Burgemeester en Wethouders) niet binnen de 
in de artikelen IS en 161 lid 3 bedoelde ter
mijnen een beslissing heeft genomen;"; 

2°. aan het eerste lid toe te voegen: ,,i van 
de beslissing van den Burgemeester (ter 
waarneming van de taak van het College van 
Burgemeester en Wethouders) tot weigering 
eener vergunning, als bedoeld in artikel 161 
lid 1". 

Art. III. Artikel 21 lid I onder d te lezen 
als volgt: ,,indien het gericht is tegen het 
feit, dat de Burgemeester (ter waarneming 
van de taak van het College van Burge
meester en Wethouders) niet binnen de in de 
artikelen IS en 161 lid 3 bedoelde termijnen 
een beslissing heeft genomen, kan het beroep 
te allen tijde worden ingesteld." . 

Art. IV. Artikel 161 worc!t gelezen als 
volgt: 

"1. Behoudens het bepaalde in artikel 162 
is het verboden, een bouwwerk, als bedoeld 
m artikel I onder c, 1°-5°, geheel of gedeelte
lijk te sloopen, tenzij <le Burgemeester (ter 
waarneming van de taak van het College 
van Burgemeester en Wethouders) hiertoe 
schriftelijk vergunning heeft verleend. 

2. De in lid I bedoelde vergunning moet 
s chriftelijk worden aangevraagd. Het verzoek 
moet worden ingediend bij den directeur van 
het Gemeentelijk Bouw- en woningtoezicht; 
er wordt een gedagteekend ontvangbewijs 
afgegeven, indien de aanvrage om vergunning 
gedurende den bureautijd wordt bezorgd; 
in andere gevallen wordt dit aan den belang
hebbende toegezonden. 

3. De beslissing op het in lid 2 bedoel<le 
verzoek wordt genomen en aan belangheb
bende kenbaar gemaakt binnen drie maanden 
na den datum van het vorenbedoelde ont
vangbewijs. 

4. De vergunning wordt alleen geweigerd, 
indien tengevolge van het verleenen daarvan: 

a. gehandeld zou worden in strijd met een 
verordening van deze Gemeente of met de 
voorschriften, ter uitvoering daarvan ge
geven; 

b. te verwachten is, dat het stadsbeeld 
of het landschapsbeeld zou worden geschaad. 

s. Als nadere eisch kan worden gesteld, 
<lat in het terrein, waarop het bouwwerk 
heeft gestaan, de putten en riolen worden 
geruimd en dat het terrein tot weghoogte 
wordt opgehoogd ."; 

dat cle burgemeester bij zijn schrijven van 
5 Februari 1944 dit besluit ter goedkeuring 
heeft ingezonden; 

0. dat ingevolge artikel II der Woningwet 
aan de goedkeuring van het hoogere gezag 
zijn onàerworpen debes1uiten tot vaststelling, 
aanvulling of intrekking van de in artikel I, 
artikel 2 en artikel 7, eerste !iel bedoelde 
voorschriften; 

dat tot deze voorschriften niet behooren 
bepalingen, we;ke betrekking hebben op het 
sloopen van bouwwerken; 

dat hieruit moet volgen, dat het onder
werpelijke besh,it van d~n burgemeester van 
Amsteraam ingevolge de \\oningwet geen 
goedkeuring behoeft; 

dat evenmin b ee111ge andere wet zoo
danige goedkeuring is voorgeschreven; 

Heeft op 1s1;rond 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 be
sloten: 

te verkiaren, dat het besluit van den 
burgemeester van Amsterdam van 4 Februari 
1944 N°. 36, tot wijziging van de bouw
verordening dier gemeente niet aan goed
keuring onderworpen is. 

(A.B.) 

20 Juni z944. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sv. artt. 339, 359; Distributie
regelingsbeschikking I941 art. 2.) 

De beslissing, dat de Distributiebe
scheiden eigendom zijn en blijven van 
den Staat der Nederlanden, wordt ge
dragen door den inhoud van de Distri
butieregelingsbeschikking I941. Waar 
deze Distributieregelingsbeschikking, 
afgekondigd in de Ned. Staatscourant, 
op de wettelijk voorgeschreven wijze is 
bekend gemaakt behoeft haar inhoud 
geen bewijs. 

Op het beroep van J. de W., wonende te 
Koudekerk, van beroep arbeider, gedetineerd 
in het Huis van Bewaring te Haarlem, req. 
van cassatie tegen een arrest van het Ge
rechtshof te Amsterdam van I0 Maart I944, 
houdende in hooger beroep onder overne
ming der gronden bevestiging, behoudens na 
te noemen uitzondering, van een vonnis van 
de Arr.-Rechtbank te Haarlem van 2I Oct. 
I943, waarbij req. ter zake van: .,diefstal 
door twee of meer vereenigde personen, 
waarbij de schuldigen zich den toegang tot 
de plaats des misdrijfs hebben verschaft 
door middel van verbreking", met aanhaling 
van de artt. 27, 3Io en 3n Sr., is veroor
deeld tot eene gevangenisstraf voor den tijd 
van één jaar en drie maanden, hebbende het 
Hof het vonnis vernietigd t . a. v . de opge
legde straf en req. veroordeeld tot eene ge
vangenisstraf voor den tijd van één jaar en 
acht maanden met bepaling dat de tijd door 
hem tot den dag dier uitspraak in voorloo
pige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoe
ring dezer straf zal worden in mindering 
gebracht. 
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De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Helb; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den req. voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
I. ,.S. , althans v. t. van de artt. 338 en 

339 Sv., in verband met art. 310 Sr., door
dat de Rechter in eersten aanleg niet uit 
den inhoud van wettige bewijsmiddelen op 
de terechtzitting de overtuiging heeft kun
nen bekomen , dat de onderhavige distribu
tiebescheiden "zijn en blijven eigendom van 
den Staat der Nederlanden", terwijl dit feit 
of deze omstandigheid al evenmin is een 
feit of omstandigheid van algemeene be
kendheid;" 

II. ,.S., althans v. t. van de artt. 350, 
358 en 359 Sv., doordat de beslissing, dat 
de onderhavige distributiebescheiden zijn en 
blijven eigendom van den Staat der Neder
landen onvoldoende met redenen omkleed 
is;" 

0. dat bij het in zoover bevestigde vonnis 
met qualificatie als voormeld ten laste van 
req. is bewezen verklaard, dat hij te Heem
stede in of omstreeks den nacht van 6 op 7 
Juni 1943, te zamen en in vereeniging met 
een of meer anderen, met het oogmerk van 
wederrechtelijke toeëigening heeft weggeno
men uit het perceel gelegen aan de Maas
straat no. 2 een hoeveelheid van ongeveer 
95 kilogram suiker, doozen met bonbons, 
flesschen met parfum, en een groote hoe
veelheid melk-, boter_ en distributiebonnen, 
alles, behalve de distributiebonnen, toebe
hoorende aan J. P . Driessen en de distribu
tiebonnen aan den Staat der Nederlanden, 
hebbende hij of zijn mededader(s) zich den 
toegang tot dat perceel verschaft door ver
breking van een glasruit van een raampje 
in den zijgevel van den winkel; 

0. wat beide middelen betreft: 
dat de Rechtbank bewezen verklarende 

onder meer dat de weggenomen distributie
bonnen toebehoorden aan den Staat der Ne
derlanden, ter zake overwoog dat "immers 
ingevolge de desbetreffende distributievoor
schriften distributiebescheiden in Nederland 
uitgegeven, eigendom zijn en blijven van 
den Staat der Nederlanden"; 

te dien aanzien: 
dat tot evenbedoelde distributievoor

schriften is te rekenen de Distributierege
lingsbeschikking 1941, waarvan art. 4 onder 
meer bepaalt dat distributiebescheiden, 
waartoe de in de bewezenverklaring bedoel
de distributiebonnen ingevolge art. 1 behoo
ren, van een distributiegerechtigde die niet 
meer in het bevolkingsregister is opgenomen 
hetzij ingevolge vestiging buiten het Rijk in 
Europa, hetzij ingevolge overlijden, onver
wijld moeten worden ingeleverd bij den bur
gemeester nader in het artikel aangegeven, 
terwijl degenen die behoord hebben tot een 
bijzondere groep van personen als bedoeld 
in art. 2 lid 3 dier beschikking en dienten
gevolge in het bezit zijn gesteld van een 
extra aantal exemplaren van bepaalde distri_ 
butiebescheiden, deze extra exemplaren bij 
het intreden van gewijzigde omstandighe-

den, tengevolge waarvan zij niet meer tot 
de bijzondere groep van personen gerekend 
kunnen worden, onverwijld dienen in te le
veren bij den distributiedienst; 

dat ook de voorschriften van art. 8 van 
meergemelde beschikking verbiedende het 
verrichten van een groot aantal rechtshan
delingen waar onder zelfs het om niet weg
geven van distributiebescheiden, voor zoo
ver deze nog niet door den betrokken Secre
taris-Generaal zijn aangewezen om geduren
de een bepaald tijdvak recht te geven op het 
koopen van bepaalde in distributie gebrach
te goederen, voormelde beslissing schragen; 

0 . dat waar deze Distributieregelingsbe
schikking afgekondigd in de Nederlandsche 
Staatscourant van 14 Mei 1941 no. 93 op de 
wettelijk voorgeschreven wijze is bekend ge_ 
maakt, haar inhoud geen bewijs behoeft; 

0. dat die middelen derhalve ongegrond 
zijn; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

22 Juni 1944. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming. (Lager Onderwijswet 1920 
art. 72.) 

Ten onrechte heeft het provinciaal 
bestuur in beroep beslist, dat de door 
het schoolbestuur gevraagde medewer
king ex art. 72 tot herbouw van eer, 
door oorlogsgeweld vernield schoolge
bouw alleen zal bestaan in vergoeding 
van de huur van in gebruik genomen 
hulplokalen. Nu het hier betreft een 
geval van oorlogsschade, waarin art. 1 

van het besluit van 19 Nov. 1940 be
treffend het stopzetten van scholenbouw 
niet geldt, had behooren te zijn beslist, 
dat de medewerking in het algemeen 
werd verleend, zij het ook dat, zoolang 
in verband met het op 1 Juni 1942 in 
werking getreden bouwverbod niet tot 
herbouw kan worden overgegaan, de 
medewerking slechts kan bestaan in 
vergoeding van de huur voor het ge
bruik van hulplokalen. Het besluit van 
het provinciaal bestuur noopt het 
schoolbestuur ten onrechte, na ophef
fing van het bouwverbod opnieuw een 
aanvrage tot herbouw van het school
gebouw in te dienen. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming; 

Gezien het beroep, ingesteld door het be
stuur der Berger Schoolvereeniging te 
Bergen (N.H.) tegen het besluit van den 
Commissaris en de Bestuursraden der pro
vincie Noordholland van 19 October 1943, 
4• afdeeling C. B. n°. 24, waarbij met ver~ 
nietiging van het besluit van den burge
meester van Bergen (N.H.) van 16 December 
1942, ten aanzien van de door den appellant 
overeenkomstig artikel 72 der Lager-Onder
wijswet 1920 gevraagde medewerking ten 
behoeve van den herbouw van zijn op 10 
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Mei 1942 door oorlogsgeweld vernielde school
gebouw is beslist: 

I. dat de aan den appellant, gerekend met 
ingang van de dagteekening van indiening 
zijner aanvrage, te verleenen medewerking 
krachtens artikel 72 der Lager-Onderwijswet 
1920 hierin zal bestaan, dat de huur, ver
schuldigd voor het gebruik van de hulp
lokalen, waarin zijn school thans is gevestigd, 
hem door de gemeente zal worden vergoed, 
na ontvangst door het gemeentebestuur van 
de desbetreffende huurkwitanties; 

II. dat deze vorm van medewerking zal 
worden toegepast, zoolang het bouwverbod 
bestaat en, bij opheffing van dat verbod, het 
te herbouwen schoolgebouw nog niet ten 
behoeve van het onderwijs in gebruik kan 
worden genomen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 10 Mei 1944, N°. 64); 

0. dat de burgemeester der gemeente 
Bergen (N.H.), ter waarneming van de taak 
van den raad dezer gemeente, bij zijn besluit 
van 16 December 1942 de door het bestuur 
der Berger Schoolvereeniging gevraagde 
medewerking ten behoeve van den herbouw 
van haar door oorlogsgeweld op 10 Mei 1942 
vernield schoolgebouw, heeft geweigerd op 
grond dat blijkens het bij het verzoek over
gelegde schrijven dd. 6 October 1942 van den 
Inspecteur van het Lager Onderwijs in de 
Inspectie Alkmaar, gericht aan het school
bestuur, de genoemde Inspecteur, na overleg 
met den Bouwkundig Inspecteur, van oor
deel is, dat in verband met het op I Juni 
1942 in werking getreden Bouwverbod, voor
loopig hier tot herbouw van de bovenbedoelde 
school zal kunnen worden overgegaan, en 
dat de huisvesting der school derhalve in de 
in gebruik zijnde noodlokaliteiten bestendigd 
zal moeten blijven; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit be
s:u1t bij het Provinciaal bestuur in beroep was 
gekomen, de Commissaris en de Bestuurs
raden der provincie Noordholland, ter waar
neming van de taak van Gedeputeerde 
Staten, bij besluit van 19 October 1943, 
afdeeling 4, n° . C. B. 24, Reg. n°. 40-·86/2870, 
met vernietiging van het voormelde besluit 
van den burgemeestE'r der gemeente Bergen 
(N. H., I. hebben beslist, dat de aan den 
appellant, gerekend met ingang van de dag
teekening van indiening zijner aanvrage, te 
verleenen medewerking krachtens artikel 72 
der Lager-Onderwijswet 1920 hierin zal 
bestaan, aat de huur verschuldigd voor het 
gebruik van de hnlplokalen, waarin zijn 
school thans is gevestigd, hem door de ge
meente zal worden vergoed, na ontvangst 
door het gemeent.ebestuur van de desbetref
fende huurkwitanties; II. hebben bepaald, 
dat deze vorm van medewerking zal worden 
toegepast, zoolang het Bouwverbod bestaat 
en, bii opheffing van dat verbod, het te her
bouwen schoolgebouw nog niet ten behoeve 
van het onderwijs in gebruik kan worden 
genomen, daarbij overwegende, dat het op 
IO Mei 1942 door brand vernielde school
gebouw op het oogenblik, dat de brand uit
brak, door de Duitsche Weermacht in ge
bruik was gevorderd en dat de ruïne van dat 
gebouw op 5 Juni daaraanvolgende door haar 

werd vrij gegeven; dat hierdoor de vergoe
ding, welke de appellant in verband met de 
bedoelde vorclering genoot, een einde nam, 
zoodat de kosten van de door hem gehuurde 
hulplokalen, welke uit die vergoeding werden 
bestreden, van den laatstgenoemden datum 
af geheel te zijnen laste kwamen; dat, hoewel 
door den appellant een aanvrage is ingediend, 
strekkende om de voor den herbouw van 
het schoolgebouw benoodigde gelden uit de 
gemeentekas te ontvangen, hij, biijkens zijn 
door den burgemeester in afschrift overge
legd schrijven dd. 14 November 1942, n°. 
42/215, van meening is, aat de medewerking 
voorloopig moet worden verleend in cle,1 
vorm van een vergoeding van de kosten . 
welke aan het huren van de hulplokaler> zijn 
verbonden; dat inderdaad in dit geval 
voorshands een noodoplossing niet achter
wege zal kunnen blijven, omdat het, zelfs 
indien het op I Juni 1942 in werking getre
den bouwverbod niet bestond, nog geruimen 
tijd zou duren, vóórdat een nieuw school
gebouw in gebruik kon worden genomen; 
dat intusschen bij de beantwoording van de 
vraag, of tot een noodoplossing medewerking 
moet worden verleend, rekening zal moeten 
worden gehouden met een tweetal van de 
wettelijke voorschriften, waarvan zou moeten 
worden uitgegaan, indien herbouw mogelijk 
was; dat namelijk in de eerste plaats zal 
moeten worden onderzocht, of het hier be
treft een geval van oorlogsschade, als bedoeld 
in artikel 3 van het zoogenaamde Stopzet
tingsbesluit; dat onder oorlogsschade in den 
zin van dat besluit moet worden verstaan 
vernietiging of beschadiging door oorlogs
geweld, ook dan wanneer zulks het gevolg 
is geweest van oorlogshandelingen gedurende 
de Mei-dagen van 1940, waarop het Stop
zettingsbesluit kennelijk mede van toepassing: 
is, al vallen die handelingen vóór 20 Novem
b"r 1942, ziinde den datum van het in wer
king treden· daarvan; dat dus, nu de brand, 
waardoor het schoolgebouw van den appel
lant is vernietigd, zijn oorzaak vindt in het 
schieten met luchtdoelgeschut en het niet 
ter zake doet, dat deze oorlogshandeling 
vóór den laatstgenoemden datum heeft 
plaats gehad, in casu moet worden gesproken 
van oorlogsschade, waarvoor bij het meer
malen aangehaalde besluit een regeling is 
getroffen; dat het in de tweede plaats de 
vraag is, of de appellant de bij oorlogsschade 
geldende procedure, bedoeld in artikei 3, 
2• lid, van dat besluit, heeft gevolgd, m.a.w. 
het Rijksschooltoezicht heeft ingeschakeld, 
alvorens de onderhavige aanvrage bij het 
gemeentebestuur in te dienen; dat deze 
vraag bevestigend moet worden beantwoord; 
dat de Inspecteur van het Lager Onderwijs. 
in de Inspectie Haarlem, na ingewonnen 
advies van den Bouwkundig Inspecteur van 
het Lager Onderwijs, de huisvesting van de 
desbetreffende school in de daarvoor bereids 
in gebruik genomen hulplokalen thans de 
eenige oplossing acht en dat bij den appellant 
tegen deze oplossing voorloopig geen hezwaar 
bestaat, mits de voor die hulplokalen ver
schuldigde huur door de gemeente aan hem 
zal worden vergoed; dat artikel 72 der 
Lager-Onderwijswet 1920 in óezen zin is 
geïnterpreteerd, dat onder de kosten onder 
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meer wegens stichting, als bedoeld in dat 
artikel, mede begrepen zijn de uitgaven 
wegens huur van hulplokalen tengevolge van 
die stichting, zoodat de gemeente in een 
daartoe leidend geval de huur van die lokalen 
zal hebben te bekostigen tot aan het tijd
stip, waarop het nieuw te stichten school
gebouw ten behoeve van het onderwijs vol
tooid is opgeleverd; dat deze reeds sinds 
kort na het in werking treden der wet ge
geven ir,terpretatie, gevoegd bij de omstan
digheid, dat herbouw in het kader van artikel 
72 past, tot geen andere slotsom kan leiden 
dan deze, dat de huur van de onderhavige 
hulplokalen ten laste van de gemeente moet 
komen, zoolang het bouwverbod bestaat en, 
bij opheffing daarvan, het te herbouwen 
schoolgebouw nog niet ten behoeve van het 
onderwijs in gebruik kan worden genomen; 
dat de bepaling van artikel S, 3• lid, der wet 
zich hiertegen niet verzet, daar de door de 
gemeente te betalen huurvergoeding geacht 
moet worden krachtens artikel 72 te worden 
uitgekeerd; 

dat van deze beslissing het schoolbestuur 
in hooger beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat de aanvrage dd. 14 November 1942 van 
hem, appellant, aan den burgemeester van 
Bergen (N.H.) primair strekte tot het be
komen van medewerking voor herbouw van 
zijn door oorlogsschade getroffen school
gebouw overeenkomstig de procedure van 
artikel 3 van het besluit van 19 November 
1940, betreffende het stopzetten van scholen
bouw, enz., welke procedure in verband met 
het bouwverbod met ingang van 1 Juni 1942 
wel in haar uitvoering tijdelijk is belemmerd, 
maar niet als zoodanig terzijde is gesteld; 
dat het verleenen van de bedoelde mede
werking in gevallen als het onderhavige 
feitelijk uiteen valt in twee phasen, namelijk 
een voorloopige oplossing, zoolang het 
bouwverbod bestaat, in den vorm van nood
lokalen ten laste der gemeente en een defini
tieve door het principebeûuit van den burge
meester tot meaewerking voor wederop
bouw van het schoolgebouw, waaraan pas 
na opheffing van het bouwverbod uitvoering 
gegeven zal kunnen worden; dat de Commis
saris en Bestuursraden der provincie Noord
holland, zich in hun beslissing van 19 October 
1943 uitsluitend bepalend tot de eerstbedoel
de voorziening, ook, en zelfs in de eerste 
plaats de gemeente ten principale mede
werking hadden behooren op te leggen, waar
van de huurvergoeding der noodlokalen rech
tens onderdeel en uitvloeisel is; dat naar zijn 
meening het besluit van den Commissaris en 
de Bestuursraden der provincie Noord
holland dan ook dient te worden aangevuld 
in dier voege, dat de gemeente Bergen (N.H.) 
alsnog verplicht worqt in beginsel de ge
vraagde medewerking voor weaeropbouw 
van het i,erwoeste schoolgebouw te verlee
nen, zoodat hij, appellant, terstond na op
heffing van het bouwverbod de uitvoering 
kan ter hand nemen; dat voorts de Com
missaris en Bestuursraden in de bestreden 
beslissing den aanvang van het tijdvak, waar
voor huurvergoeding werd toegekend, hebben 
vastgesteld op het tijdstip van indiening der 
aanvrage, terwijl deze vergoeding redelijker
wijze zou moeten ingaan op het tijdstip, 

waarop de Duitsche Weermacht, die het 
op 10 Mei 1942 verwoeste schoolgebouw in 
gebruik had, de ruïne van dit gebouw heeft 
vrijgegeven, en waardoor de huurvergoeding, 
die hij, appellant, in verband met deze 
vordering had genoten, een einde nam, zoo 
dat de kosten der door hem gehuurde hulp
lokalen, welke uit deze vergoeding werden 
bestreden, geheel te zijnen laste kwamen, 
dat is op 5 Juni 1942; 

0 . dat, vermits, naar uit de overge,egde 
stukken is gebleken, het hier betreft een geval 
van oorlogsschade, waarin artikel 1 van het 
besluit van 19 November 1940 betreffende 
het stopzetten van scholenbouw, alsmede de 
invoering van het onderwijs in lichamelijke 
oefening aan lagere scholen, niet geldt, nu 
geen wettelijke gronden tot afwijzing van de 
aanvrage aanwezig waren, daarop eene be
slissing had behooren te zijn genomen, in 
dien zin, dat de gevraagde medewerking in 
het algemeen werd verleend, zij het ook, dat, 
zoolang, in verband met het o;, 1 Juni 1942 
in werking getreden bouwverbod, niet tot 
herbouw kon worden overgegaan, en, na 
opheffing van dit verbod het te herbouwen 
schoolgebouw nog niet in gebruik kan worden 
genomen, de medewerking slechts kan be
staan in de vergoeding van de huur, ver
schuldigd, voor het gebruik van de thans 
gebezigcle hulplokalen; . . 

dat bij het bestreden besluit uitsluitend de 
evenbedoelde voorloopige voorziening tot 
uitd,rukking komt en ten onrechte het school
bestuur noopt, om, na opheffing van het 
meergemelde bouwverbod, opnieuw een 
a:mvrage tot herbouw van het schoolgebouw 
bij het gemeentebestuur in te dienen; 

<lat wijders, nu is komen vast. te staan, dat 
de kosten van de huur der bovenbedoelde 
hulplokalen van 5 Juni 1942 af volledig ten 
laste van het schoolbestuur zijn gekomen, de 
billijkheid medebrengt, de voormelde ver
goeding alsnog op dien datum te doen ingaan; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Heeft op grond van § 1 der Verordening 

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: 

met wijziging in zooverre van het bestreden 
besluit van den Commissaris en de Bestuurs
raden der· provincie Noordholland te beslis
sen, qat de door den appellant gevraagde 
medewerking door het gemeentebestuur van 
Bergen (N. H.) wordt verleend, met dien 
verstande, dat, zoolang het op 1 Juni 1942 
in werking getreden bouwverbod van kracht 
is en na opheffing van dat verbod zoolang 
het te herbouwen schoolgebouw nog niet 
ten behoeve van het onderwijs in gebruik 
kan worden genomen, te rekenen van 5 Juni 
1942 de huur, verschu,digd voor het gebruik 
van de hul1>lokalen, waarin de school ge
"estigd is, zal worden vergoed. 

(A.B.) 
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28 Juni z944. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming. (Lager Onderwijswet 1920 
art. 72.) 

Wel kan in het algemeen een verzoek 
van een schoolbestuur om medewerking 
ex art. 72, waarop een beschikking is 
genomen, niet andermaal aan het ge
meentebestuur worden voorgelegd, doch 
in de omstandigheid, dat het schoolbe
stuur wegens verzuim de overlegging 
van de z.g. urgentie-verklaring aanvan
kelijk niet in zijn verzoek werd ont
vangen, kan redelijkerwijze geen vol
doende aanleiding worden gezien om, 
ook nadat het verzuim is hersteld, een 
hernieuwde aanvrage ten principale 
buiten behandeling te laten. 

Wel heeft het schoolbestuur de voor
ziening, waarvoor het de vergoeding 
vraagt, grootendeels doen aanbrengen 
zonder de beslissing van het gemeente
bestuur inzake de te verleenen mede
werking af te wachten, doch hiervan 
kan het schoolbestuur geen verwijt wor
den gemaakt, daar een onmiddellijke 
voorziening noodzakelijk mocht worden 
geacht om het sinds 1 Jan. 1941 ver
plicht gesteld onderwijs in lichamelijke 
oefening aanstonds naar beqooren te 
kunnen geven. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming; 

Gezien het beroep, ingesteld door den 
burgemeester van Maassluis tegen het besluit 
van den Commissaris en de leden van Gede
puteerde Staten, fungeerende bestuursraden, 
der provincie Zuid-Holland van 30 November 
1943, Res. n°. 123 (A.R.), waarbij met ver
nietiging van het besluit van den appellant 
van 1 Mei 1943, houdende niet-ontvankelijk
verklaring van het verzoek van het bestuur 
der Vereeniging voor Christelijk Hervormd 
Schoolonderwijs te Maassluis om mede
werking overeenkomstig artikel 72 der Lager
Onderwijswet 1920 ten behoeve van de ver
andering van de verwarming zijner bijzondere 
lagere school aan de Fenacoliuslaan aldaar, 
is bepaald, dat de door het schoolbestuur 
gevraagde medewerking alsnog moet worden 
verleend ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
7 Juni 1944, N°. 80); 

0 . dat de burgemeester der gemeente 
Maassluis, ter waarneming van de taak van 
den raad dier gemeente, bij besluit van 1 Mei 
1943 het bovengenoemd schoolbestuur in 
zijn verzoek dd. 4 Februari 1943 tot het 
beschikbaar stellen van gelden uit de gemeen
tekas voor de kosten van verandering van de 
verwarming van het gymnastiekgebouw der 
Minister-de-Visserschool te Maassluis niet 
ontvankelijk heeft verklaard, uit overweging, 
dat het voormelde schoolbestuur onder dag
t eekening van 5 Maart 1942 eenzelfde ver
zoek heeft ingediend; dat dit met name blijkt 
uit het nieuw ingediende verzoekschrift, 

waarin staat, dat dit is te beschouwen als 
een hernieuwde aanvraag op het verzoek 
dd. 5 Maart 1942; dat de burgemeester de in 
het verzoek dd. 5 Maart 1942 gevraagde 
medewerking bij zijn besluit van 5 Juni 1942 
heeft geweigerd op grond van de volgende 
overwegingen, te weten: ,,dat de betreffende 
verandering der centrale verwarming, be
halve het verfwerk en enkele kleinere werk
zaamheden, reeds in October 1941 heeft 
plaats gehad en op dat tijdstip geen verkla
ring als bedoeld in artikel 2, eerste lid, sub c, 
van het besluit van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen van 19 November 
1940 betreffende het stopzetten van scholen
bouw, alsmede de invoering van het onder
wijs in de lichamelijke oefening aan lagere 
scholen (zoogenaanide urgentieverklaring) 
was afgegeven; dat blijkens de betreffende 
bepalingen der Lager-Onderwijswet 1920 en 
de naar aanleiding daarvan ontstane juris
prudentie geen aanspraak op vergoeding op 
grond van artikel 72 der Lager-Onderwijswet 
1920 kan worden gemaakt voor een verande
ring van inrichting, welke tevoren reeds is 
tot stand gekomen, behoudens in een zeer 
dringend geval; dat van een spoedgeval hier 
geen sprake is daar het gebrek aan de ver
warming reeds sedert den bouw der school 
(1923) bestond"; dat, nadat het schoolbe
stuur bij den, Commissaris en de leden van 
Gedeputeerde Staten, fungeerende bestuurs
raden, der provincie Zuid-Holland, in beroep 
was gekomen, dit college bij besluit van 
22 December 1942/28 Januari 1943 n°. 170, 
met vernietiging van het besluit van den 
burgemeester, het voornoemde schoolbestuur 
in zijn aanvrage om• medewerking niet ont
vankelijk heeft verklaard, omdat bij het 
verzoek niet was overgelegd een verklaring, 
als bedoeld in artikel 5 van het gewijzigd 
besluit van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 19 November 1940 be
treffende het stopzetten van scholenbouw, 
alsmede de invoering van het onderwijs in 
lichamelijke oefening aan lagere scholen 
(Nederlandsche Staatscourant 1940, n°. 227); 
dat het schoolbestuur van deze beschikking 
niet, zooals mogelijk was op grond van artikel 
17 der Lager-Onderwijswet 1920, in hooger 
beroep is gegaan,; dat aan de voornoemde 
beschikking van den Commissaris en de leden 
van Gedeputeerde Staten, fungeerende be
stuursraden der provincie Zuid-Holland 
kracht van eindbeslissing is verzekerd ge
worden; dat de nadien door het school
bestuur bij den burgemeester ingediende 
aanvrage slechts is een herhaling van zijn 
aanvraag d,d . 5 Maart 1942; dat in het ad
ministratief recht algemeen de regel wordt 
aanvaard, dat , indien voor de behandeling 
van een zaak een bepaalde rechtsgang is 
voorgeschreven en verzuimd wordt daarvan 
gebruik te maken, een in kracht van gewijsde 
gegane beslissing, zooals de onderhavige, 
niet door het aanhangig maken van een ge
heel nieuwe behandeling kan worden te niet 
gedaan ; dat mitsdien, het schoolbestuur niet 
gerechtigd is thans, zonder dat nieuwe of 
gewijzigde omstandigheden aan het licht 
zijn getreden, opnieuw een beslissing uit te 
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lokken; dat het overleggen van een verkla
ring, als bedoeld in artikel 5 van het gewijzig
de besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 19 N°',ember 1940 
betreffende het stopzetten van scholenbouw, 
alsmede de invoering van het onderwijs in 
lichamelijke oefening aan lagere scholen 
(Nederlandsche Staatscourant 1940, N°. 227) 
niet is aan te merken als een nieuwe of ge
wijzigde omstandigheid ; dat inmiddels in de 
feitelijke omstandigheden geen wijzigin_gen 
zijn gekomen ; dat sinds het uitvoeren van 
het voornaamste deel der werkzaamheden 
- · omstreeks October 1941 - ruim 1 ½ jaar 
zijn verloopen, zoodat ook thans, evenmin 
als in Maart 1942, artikel 77 der Lager
Onderwijswet 1920 ten aanzien van de be
doelde verandering van inrichting toepas
sing zou kunnen vinden; 

dat, nadat van dit besluit het schoolbestuur 
bij den Commissaris en de leden van Gede
puteerde Staten, fungeerende bestuursraden, 
der provincie Zuid-Holland in beroep was 
gegaan, deze bij hun besluit van 30 November 
1943, Res. N°. 123 (A. R .), met vernietiging 
van het bestreden besluit van den burge
meester der gemeente Maassluis hebben be
paaid, dat de door het schoolbestuur ge
vraagde medewerking alsnog moet worden 
verleend; 

dat daarbij o. a . is overwogen, dat de 
onderwerpelijke aanvrage van het school
bestuur weliswaar de derde is in deze zelfde 
aangelegenheid , doch dat het adresseerend 
bestuur in zijn beide voorafgaande aanvra
gen, respectievelijk door den burgemeester 
en in beroi-t, door hun college niet-ontvanke
lijk is verklaard , weshalve op de zaak zelve, 
welke partijen verdeeld houdt, nog geen be
slissing is verkregen ; dat bovendien de 
onderwerpelijke aanvrage wezenlijk verschilt 
van de beide voorafgaande, welke trouwens 
evenmin gelijkluidend waren, aangezien 
thans, w tegenstelling met de beide vorige 
malen, aan den burgemeester bij de vereisch
te stukken is overgelegd de te dezen even
eens vereischte verklaring, als bedoeld in 
artikel 5 van het, wat den geldigheidsduur 
betreft, gewijzigd besluit van den Secretaris
Generaal van het voormalig Departement 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 19 November 1940, Nederlandsche 
Staatscourant n°. 227 ; dat mitsdien, nu bij 
de indiening dezer aanvrage de wettelijke 
voorschriften zijn inachtgenomen, in beroep 
omtrent de zaak zelve dient te worden be
slist; dat de desbetreffende voorziening niet 
is noodig geworden wegens slijtage, doch 
doordat, in verband met de sinds Januari 
1941 geldende, gewijzigde bestemming der 
betrokken ,okaliteit, de capaciteit der zich 
daarin bevindende verwarmingsinstatlatie 
dermate onvoldoende was geworden, dat 
ingrijpende veranderingen, welke niet als 
onderhoudswerkzaamheden konden worden 
aangemerkt, noodzakelijk moesten worden 
geoordeeld; dat mitsdien, in overeenstem
ming met den betrokken hoofdinspecteur 
van het Jager onderwijs in zijn rapport van 
17 September 1942, N°. 3321 en met het 
gevoelen hetwelk blijkbaar ten grondslag 
ligt aan het desbetreffend besluit van den 

Secretaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Kultuur
bescherming, als bedoeld in artikel 2, eerste 
lid, onder c, van het hiervoren genoemde 
besluit van 19 November 1940 Nederlandsche 
Staatscourant n°. 227, moet worden aan
genomen, dat de te treffen voorziening een 
verandering van inrichting is in den zin der 
artikelen 72 en volgende der wet, weshalve 
tegen de desbetreffende aanvrage in beginsel 
geen bezwaar kan worden gemaakt; dat 
weliswaar reeds hangende de eerst-ingediende 
aanvrage met de noodige werkzaamheden ter 
zake is begonnen, doch dat daarvan het 
schoolbestuur geen grief kan worden ge
maakt, nu in verband met de verplichte 
invoering per 1 Januari 1941 van het ,ra k 
lichameliJ~e oefening aan de betrokken school 
Ja nJer uitstel der nooaig geworden voor
ziening met betrekking tot de centrale ver
warming in het gymnastieklokaal, niet wel 
mogelijk was en het schoolbestuur door aldus 
met spoed te handelen zoowel de belangen 
van het onderwijs als die der gemeente
financiën heeft gediend; dat toch, mede naar 
het oordeel van den betrokken consulent 
voor de lichamelijke oefening, een regel
matige beoefening van het hierbedoelde vak 
van onderwijs aan de onderwerpelijke school 
beslist gewenscht was en voorts, in verband 
met de materialen-positie op dit punt, de 
mogelijkheid geenszins was uitgesloten, dat 
bij langer uitstel de voorziening óf niet meer 
tot stand had kunnen komen, óf slechts 
tegen een prijs, die aanzienlijk hooger zou 
zijn geworden dan die welke thans was 
kunnen worden bedongen; dat ten slotte 
inderdaad in het algemeen dient te worden 
voorkomen, dat een aanvrage als de onder
werpelijke, wegens vormgebreken, driemaal 
dient te worden herhaald, doch dat in het 
voorliggend geval, ter verontschuldiging van 
het schoolbestuur, daartegen kan worden 
aangevoerd, dat de desbetreffende voor
schriften ter zake in den laatsten tijd her
haaldelijk waren gewijzigd en moeilijk voor
lichting ten deze was te bekomen; dat, ge
zien het vorenstaande, mag worden aan
-; enomen, dat er geen beletselen zijn tegen 
inwilliging dezer aanvrage, weshalve, nu 
daarvoor overigens ook billijkheidsgronden 
gelden, zij alsnog in beroep dient te worden 
toegestaan; 

dat van dit besluit de burgemeester van 
Maassluis, ter waarneming van de taak van 
den raad dier gemeente, in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat de aanvraag geen steun 
vindt in artikel 72 der Lager-Onderwijswet 
1920 ; dat immers de aanvraag eerst is gedaan 
op S Maart 1942, terwijl het belangrijkste 
deel der werkzaamheden reeds in October 
1941 - althans vóór I Januari 1942 - was 
uitgevoerd ; dat artikel 77 der wet, dat bij 
artikel 82 der wet ten aanzien van de be
doelde verandering van inrichting uitdruk
kelijk van toepassing is verklaard, mitsdien 
geen toepassing kon vinden; dat overleg dus 
niet meer mogelijk was; dat door de juris
prudentie steeds het standpunt is ingeno
men, dat geen vergoeding op grond van 
artikel 72 der Lager-Onderwijswet 1920 kan 
worden verleend, indien de betreffende werk
zaamheden zijn uitgevoerd, vóórdat de aan-
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vraag om vergoeding is ingediend, behoudens 
in spoed(nood)gevallen, waarin een onmid
dellijke voorziening is geboden en een be
s,issing van den gemeenteraad (thans burge
meester ter waarneming van de taak van 
dien raad) niet kan worden afgewacht; dat 
het schoolbestuur zich in zijn beroepschrift 
er op beriep, dat hier zijns inziens sprake 
was van een spoedgeval; dat het daarbij 
aanvoerde, dat het in verband met het ver
plicht stellen van het onderwijs in lichame
lijke oefening per 1 Januari 1941 (artikel 195, 
1• Jid, der Lager-Onderwijswet 1920} nood
zakelijk was bij het begin van den winter 1941 
onmiddellijk in de verwarming van het ge
bouw te voorzien; dat uit de feiten blijkt, 
dat het schoolbestuur van deze urgentie zelf 
niet overtuigd was; dat op 14 October 1941 
tijdens de uitvoering der werkzaamheden 
- de datum van het verplicht worden van 
het onderwijs in lichamelijke oefening was 
toen al ruim negen maanden gepasseerd -
de zoogenaamde urgentie-verklaring is aan
gevraagd en ruim een maand nadat op dit 
verzoek in gunstigen zin was beslist, nameiijk 
op 5 Maart 1942 vergoeding uit de gemeente
kas werd verzocht; dat van een spoedgeval 
hier in het geheel geen sprake is, daar het 
gebrek aan de verwarming reeds sedert den 
bouw der school (in 1923) bestond; dat, 
ware dit gebrek inderdaad van zoo ernstigen 
aard geweest, het schoolbestuur eerder een 
betere voorziening had moeten treffen en 
niet had moeten afwachten het verplicht 
stellen van het onderwijs in lichamelijke 
oefening op 1 Januari 1941; dat de voor
ziening ten minste al getroffen had moeten 
zijn vóór 1 Januari 1936, den datum, die 
aanvankelijk in de wet was opgenomen en 
eerst nadien, namelijk bij cle wet van 22 
Februari 1936 (Staatsblad n°. 100) is ge
wijzigd; dat in ieder geval.medewerking hacl 
moeten zijn gevraagd vóór l Januari 1941; 
dat met de werkzaamheden bijna een jaar 
later is aangevangen; dat daarbij nog komt, 
dat, waren de werkzaamheden tijdig - dat 
is dus in 1940 - uitgevoerd, een zoogenaam
de urgentieverklaring niet noodig zou zijn 
geweest; dat de conclusie, dat uit de urgen
tieverklaring moet of kan worden afgeleid, 
dat sprake is van een spoedgeval, niet juist 
is te achten; dat dit namelijk blijkt uit het 
reeds eerder genoemde besluit van 19 No
vember 1940 zelf; dat in artikel 2, 2• lid, en 
artike;. 4 voor de in artikel 2, 1• lid, bedoelde 
gevallen bovendien nog speciale voorschrif
ten worden gegeven, dus nog uitbreiding 
wordt gegeven aan de bestaande procedure 
der wet; dat de verklaring zijns inziens alleen 
uitdrukt, dat het onderwijsbelang vordert, 
dat met de uitvoering der werkzaamheden 
wordt begonnen en niet wordt gewacht, 
totdat het genoemde besluit tot stopzetting 
van scholenbouw enz. zal zijn ingêtrokken; 
c1at de verklaring dus alleen beoogt dispen
satie te verleenen van een door de overheid 
gegeven verbod; dat de onderhavige aan
vrage een herhaling is "an die van 5 Maart 
1942 en geen nieuwe feiten of omstandig
heden aan het licht zijn getreden, welke een 
nieuwe aanvraag rechhaardigen; dat zijns 
inziens het standpunt van het Provinciaal 
bestum te dezen aanzier niet juist is; dat 

hier geen enkel verschoonbaar verzuim geldt; 
dat de beslissing alleen hac:1 dienen te worden 
getoetst aan de wet en de bestaande juris
prudentie; dat gemis aan deskundigheid geen 
reden voor verontschuldiging kan opleveren 
en derhalve het schoolbestuur in deze niet 
kan baten; dat zijns inziens de door het 
schoolbestuur gevraagde medewerking alsnog 
dient te worden geweigerd c.q. het school
bestuur in zijn verzoek niet-ontvankelijk 
dient te worden verklaard; 

0. ten aanzien van de vraag, of het school
bestuur in zijn verzoek van 4 Februari 1943 
al dan niet ontvankelijk is te achten, dat 
weliswaar, in het algemeen gesproken, een 
verzoek van een schoolbestuur om mede
werking, als bedoeld in artikel 72 der Lager
Onderwijswet 1920, waarop een beschikking 
is genomen, niet andermaal aan het gemeente
bestuur kan worden voorgelegd, doch dat 
dit beginsel zich niet uitstrekt tot een geval 
als het onderhavige; 

dat toch in de omstandigheid, dat het 
schoolbestuur wegens verzuimde overlegging 
van een vereischte verklaring aanvankelijk 
niet in zijn verzoek werd ontvangen, rede
lijkerwijze geen voldoende aanleiding is te 
zien om, ook nadat het verzuim is hersteld, 
een hernieuwde aanvrage ten principale 
buiten behandeling te laten; 

dat mitsdien het schoolbestuur bij het be
streden besluit terecht in zijn aanvrage ont
vankelijk is geacht; 

0. ten aanzien van de hoofdzaak, dat het 
schoolbestuur, toen het gymnastieklokaal 
op 20 September 1941 door de bezettende 
macht werd vrijgegeven en weer in gebruik 
kon worden genomen, in October daaraan
volgende en eerstvolgende maanden de 
voorziening, waarvoor het de vergoeding 
vraagt, grootendeels heeft doen aanbrengen; 

dat zulks weliswaar geschiedde zonder de 
beslissing van het gemeentebestuur inzake 
de te verleenen medewerking af te wachten, 
doch dat hiervan het schoolbestuur geen 
verwijt kan worden gemaakt, vermits blijkens 
de overgelegde ambtsberichten een onmid
dellijke voorziening noodzakelijk mocht 
worden geacht teneinde het sinds 1 Januari 
1941 verplicht gestelde onderwijs in lichame
lijke oefening in dat lokaal aanstonds naar 
behooren te kunnen geven ; 

dat het schoolbestuur ook niet, zooals het 
gemeentebestuur stelt, getalmd heeft met 
het vragen van de vereischte medewerking, 
daar het alreeds op 3 October 1941 bij het 
gemeentebestuur een aanvrage daartoe in
diende, waaraan niet afdoet, dat het school
bestuur noch in die aanvrage noch ook in het 
daarop volgende verzoek van 5 Maart I 942 
ontvankelijk werd verklaard en eerst op een 
derde aanvrage thans een beslissing op de 
hoofdzaak kan worden genomen; 

dat onder die omstandigheden met den 
Commissaris en de fungeerende bestuurs
raden moet worden geoordeeld, dat het hier 
een geval betrof, waarin het schoolbestuur, 
hoewel het, vóórdat de gevraagde mede
werking is verleend, alreeds was overgegaan 
tot het aanbrengen van de voorzie11ing, 
11iettemin aanspraak op vergoeding van de 
gemaakte kosten blijft behouden; 

dat, nu blijkens de overgelegde stukken ook 
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voor het overige de aanvrage aan de door te 
wet daaraan gestelde eischen voldoet, terechd 
bij het bestreden besluit is beslist, dat de 
gevraagde medewerking alsnog behoort te 
worden verleend; 

Gezien de Lager-Onderwijswet I 920; 
Heeft op grond van paragraaf I der Ver

ordening N°. 23/1940 van den Rijkscom~is
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Neder!andsche 
Departementen van Algemeen Bestuur be
sloten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A.B.) 

6 Juli I944· UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 artt. 1 en 46; Arbeidsdienst
verordening.) 

Onderhopman, later hopman bij den 
Nederlandschen Arbeidsdienst was amb_ 
tenaar in den zin der Ambtenarenwet 
1929. 

De Ontslagregeling voor het voorloo
pig in dien Dienst opgenomen perso
neel (van 17 April 1941) is niet een 
aanvullende regeling, waarnaast het 
Alg. Rijksambtenarenreglement op het 
stuk van ontslag voor dat personeel nog 
van kracht zou zijn. 

Een besluit tot ontslag wegens onge
schiktheid kan niet volgens art. 46 der 
Ambtenarenwet 1929 worden "gewij
zigd" in een ontslag wegens beëindiging 
van tijdelijken dienst. 

Uitspraak in zake: 
De Comrnandant van den Nederlandschen 

Arbeidsdienst te Doorn, eischer in hooger 
beroep, voor wien ter openbare terechtzitting 
als gemachtigden zijn opgetreden H. A. C. 
van Lent, hoofdarbeidsleider bij dien dienst, 
en Jhr. Mr. G. W. van der Does, landsadvo
caat, beiden wonende te 's-Gravenhage, 

tegen: 
B. P ., wonende te Rijswijk, gedaagde in hoo
ger beroep, in persoon ter openbare terecht
zitting versc;,cnen, bijgestaan door zijn raads
man Mr. P. H.A. N. G. S. Lammers, adv. 
te 's-Gravenhage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de gedingstukken; 
Gehoord bovengenoemde verschenen per

sonen, als ook als getuigen, enz.; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat eischer bij beschikking van 7 Sep

tember 1943, gelet op de voordracht van het 
Hoofd van Stafafdeeling II, aan den hop
man B. P . met ingang van 1 October 1943 
eervol ontslag uit den Nederlandschen Ar
beidsdienst heeft verleend, op grond van het 
gestelde in artikel 1, sub (1) e van de Ont
slagregeling voor het voorloopig in den Ne
derlandschen Arbeidsdienst opgenomen per
soneel; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Gra
venhage bij uitspraak van 24 Maart 1944 -

naar welker inhoud hierbij wordt verwezen 
- het door voornoemden B. P. tegen voren
genoemde beschikking ingestelde beroep ge
grond en die beschikking nietig heeft ver
klaard; 

0 . dat Jhr. Mr. G . W. van der Does voor
noemd als gemachtigde van eischer van die 
uitspraak tijdig in hooger beroep is gekomen 
en op de bij beroepschrift aangevoerde gron
den heeft verzocht die uitspraak te vernie
tigen; 

In rechte: 
0. dat voor den Raad op grond van de ge

dingstukken vaststaat, dat gedaagde met in 
gang van 19 Mei 1941 is benoemd tot onder
hopman en nadien is bevorderd tot, en zoo 
ook ten tijde van het nemen van het bestre
den besluit, was, hopman bij den Nederland
schen Arbeidsdienst; 

0 . dat mitsdien gedaagde - wiens dienst
betrekking, krachtens artikel 9, lid 1, der 
Verordening van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffen
de den Nederlandschenl Arbeidsdienst (Ar, 
beidsdienstverordening) dd. 23 Mei 1941. 
Verordening 97/1 941, een publiekrechtelijke 
was, en die behoorde tot het beroepsperso
neel - was aangesteld om in openbaren 
dienst hier te lande werkzaam te zijn en al.
dus was ambtenaar in den zin der Ambtc • 
narenwet 1929; 

0. dat alsnu moet worden beantwoord de 
vraag, of het bestreden besluit op een der 
gronden, aangegeven in artikel 58, lid 1, dier 
wet, kan worden aangetast; 

0. dat het ontslag is gegrond op het be
paalde in artikel 1 , lid 1, aanhef en si,b e, 
van de "Ontslagregeling voor het voorloopig 
in den Nederlandschen Arbeidsdienst opge
nomen personeel" dd. 17 April 1941, hetwelk 
luidt: ,,Ontslag kan eervol worden ver
leend .... wegens de omstandigheid, dat de 
betrokkene andere voor den dienst vereisch
te hoedanigheid niet meer-bezit."; 

0. dat dit onder e bepaalde kennelijk 
terugslaat op het onder d van dat artikel ver -
vatte, waarin sprake is van "ongeschiktheid 
voor de waarneming van den dienst, wanneer 
de betrokkene de voor de uitoefening van 
den dienst benoodigde lichamelijke of gees
telijke vermogens niet meer bezit", en die 
andere hoedanigheden dus geach t moeten 
worden te betreffen hoedanigheden, niet be
hoorende tot de onder d genoemde; 

0. dat derhalve, ter beantwoording van de 
in de derde rechtsoverweging gestelde vraag, 
in de eerste plaats aan een onderzoek moet 
worden onderworpen, of gedaagde, tén tijde 
van het gegeven ontslag, die "andere" voor 
den dienst vereischte hoedanigheden niet 
meer bezat; hebbende de eerste rechter op 
goede gronden, welke de Raad overneemt en 
als hier geïnsereerd wil zien beschouwd *, 
overwogen, dat - in tegenstelling met het
geen de gemachtigde van verweerder in eer
sten aanleg, thans eischer, ter zake had be
toogd - de administratieve rechter het ont
slagbesluit niet kan omzetten in een ontslag 

* Zie noot onder deze uitspraak. 
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wegens beëindiging van tijdelijken dienst en 
dat vorengenoemde "Ontslagr-::geling" niet is 
een aanvullende regeling, waarnaast het Al
gemeen Rijksambtenarenreglement ook voor_ 
zoover betreft de regeling omtrent ontslag, 
ten opzichte van het beroepspersoneel van 
den Nederlandschen Arbeidsdienst, van 
kracht zou zijn; 

0. enz.; 
0. dat uit het vorenstaande volgt, dat 

eischer bevoegd was, op grond van het be
paalde in artikel 1, lid 1, aanhef en sub e, 
voormeld, gedaagde eervol ontslag te ver.
leenen, zoodat het aangevallen besluit niet 
kan worden gezegd te strijden met, immers 
is genomen overeenkomstig dit artikel; 

0. dat den Raad ook overigens niet is ge
bleken van het bestaan van een toepasselijk 
algemeen verbindend voorschrift, waarmede 
dat besluit zoude strijden en evenmin, dat 
eischer bij het nemen van hetzelve van zijn 
bevoegdheid kennelijk een ander gebruik 
heeft gemaakt dan tot de doeleinden, waar
voor de bevoegdheid is gegeven; 

0. dat mitsdien de uitspraak, waarvan be
roep, moet worden vernietigd en het door B. 
P. tegen voormelde beschikking van 7 Sep
tember 1943 ingestelde beroep alsnog onge
grond moet worden verklaard; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart het door B. P. voornoemd tegen 

opgemelde beschikking van 7 September 
1943 ingestelde beroep alsnog ongegrond. 

* De hier bedoelde gronden van de uit
spraak van het Ambtenarengerecht luiden 
als volgt: 

0. dat de gemachtigde van verweerder, 
Jhr. Mr. v. d. Does voornoemd, bij pleidooi 
heeft te kennen gegeven, dat het Gerecht het 
ontslagbesluit zoo noodig met toepassing van 
het bepaalde bij artikel 46 der Ambtenaren
wet 1929 zou kunnen wijzigen en het ontslag 
zou kunnen gronden op artikel 95, leden 2 en 
3, van het Algemeen Rijksambtenarenregle
ment, regelend het ontslag van tijdelijke 
ambtenaren, die voor onbepaalden tijd zijn 
aangesteld, daarbij aanvoerende, dat het Al
gemeen Rijksambtenarenreglement geacht 
moet worden op het personeel van den Ne
derlandschen Arbeidsdienst toepasselijk te 
zijn, en dat de meergemelde ontslagregeling 
een aanvullende regeling is, als bedoeld in 
artikel 132 van het Algemeen Rijksambte-' 
narenreglement, in het bijzonder tot regeling 
van het eervol en niet-eervol ontslag uit den 
tijdelijken dienst, waaromtrent artikel 95 van 
het Algemeen Rijksambtenarenreglement 
zwijgt; 

0. te dezen aanzien, dat het Gerecht de 
vraag of artikel 46 der Am:btenarenwet 1929 
den ambtenarenrechter een zoo vergaande 
bevoegdheid verleent, dat hij een ontslag als 
het onderhavige zou kunnen omzetten in een 
ontslag wegens beëindiging van tijdelijken 
dienst ontkennend beantwoordt, aangezien 
dit zou beteekenen, dat de rechter een in 
wezen/ geheel ander besluit in de plaats van 
het oorspronkelijke zou kunnen stellen, het-

geen meer is dan het wijzigen van een be
sluit; 

0. dat het Gerecht ook overigens de stel
ling, dat de voormelde ontslagregeling een 
aanvullende regeling zou zijn, waarnaast het 
Algemeen Rijksambtenarenreglement ook 
voor zoover betreft de regelen omtrent ont
slag, ten opzichte van het beroepspersoneel 
van den Nederlandschen Arbeidsdienst van 
kracht zou blijven, onjuist moet achten;; 

0. dat toch het Gerecht in de ontslagrege
ling op 17 April 1941 vastgesteld door den 
Commandant van den Nederlandschen Ar
beidsdienst, daartoe gemachigd door den 
Secretaris-Gen. van het Departement van 
Algemeene Zaken, niet anders kan lezen dan 
een regeling, waarin het ontslag aan de amb
tenaren van den Nederlandschen Arbeids
dienst uitputtend wordt geregeld, wordende 
toch daarin niet alleef\ de toekenning van 
het praedicaat eervol of niet-eervol, doch 
ook andere voor een ontslag wezenlijke ele
menten als opzeggingstermijn, uitkeering, 
enz. geregeld; 

0. dat dus, al moge ook overigens het Al
gemeen Rijksambtenarenreglement op het 
beroepspersoneel van den Nederlandschen 
Arbeidsdienst van toepassing zijn, de bepa
lingen omtrent ontslag moeten geacht wor
den terzijde te zijn gesteld door de voor
melde ontslagregeling; 

0. dat het Gerecht wel erkent, dat de ont
slagregeling niet op volkomenheid aanspraak 
kan maken en in vele behoeften niet voor
ziet, doch dit geen grond voor het Gerecht 
oplevert om naast de ontslagregeling de be
palingen van het Algemeen Rijksambtena
renreglement omtrent ontslag van tijdelijke 
ambtenaren op het beroepspersoneel van den 
Nederlandschen Arbeidsdienst van toepas
sing te achten. 

(A.B.) 

x4 Juli x944. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wet L. 0. artt. 62-67.) 

Schoolgeldheffing Groningen. Toe
passing van art. 2 Besluit Secr.-Gen. 
Binnen!. Zaken v. 21 Febr. 1942, Stct. 
no. 38. Vermindering van het gevorder
de bedrag door de R. v. B. Geen s. of 
v. t. van art. 8 gemel. Feitelijke beslis
sing. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

den Burgemeester der gemeente Groningen 
tegen de uitspraak van den R . v. B. v. d. 
Dir. Bel. aldaar van 7 Juli 1943 (aangetee
kend per post verzonden op 13 Januari 1944) 
in zake van schoolgeld, over 1941/1942 ge
vorderd van X te Groningen; 

Gezien ·de stukken; 
0. dat belanghebbende, aangeslagen vol

gens de verordening op de heffing van school
geld voor onderwijs aan de openbare scholen 
voor gewoon lager en uitgebreid lager onder
wijs, aan de in art. 88 der Lager-Onderwijs
wet 1920 bedoelde bijzondere scholen voor 
lager onderwijs,. aan de openbare buitenge-
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wone scholen en aan de daaraan verbonden 
cursussen voor vervolgonderwijs in de ge
meente Groningen, zich na vruchtelooze re
clame bij den Burgemeester heeft gewend tot 
den R. v. B .; 

0 . dat het geschil, hetwelk partijen ver
deeld houdt, zijn grond vindt in het Besluit 
van den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Binnenlandsche Zaken van 2 1 
Februari 1942 (Staatscourant no. 38) be
treffende de tijdelijke vaststelling van een 
maatstaf voor de heffing van schoolgelden 
en andere gemeentelijke heffingen, van welk 
besluit de artt. 1 en 2 luiden: 

Art. 1. Indien ingevolge een gemeente-
1ijke verordening de heffing van schoolgel
den, besmettelijke-ziektengelden, rechten 
voor inenting tegen typhus en paratyphus of 
andere gemeentelijke heffingen, naar den 
maatstaf van de gemengde hoofdsom, be
doeld in art. 63, lid 4, sub b, der Lager-on
derwijswet 1920, dient te geschieden over 
een tijdvak, vallende na het belastingjaar 
1940-1941, wordt deze verordening, zoolang 
het tegendeel niet van R ijks-of gemeente
wege b epaald is , geacht voor te schrijven, 
dat de vaststelling der verschuldigde bedra
gen geschiedt overeenkomstig de gemengde 
hoofdsom voor het belastingjaar 1940-1941. 

Art. 2. 1. De burgemeester is bevoegd 
voor bepaalde gevallen of groepen van geval
len van hetgeen in het voorgaande artikel is 
bepaald 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 beslis
sing wordt het verschuldigde bedrag in over
eenstemming met de strekking der heffings
verordening vastgesteld; 

dat belanghebbende toepassing heeft ver
zocht van art. 2 van bedoeld besluit; 

dat, naar de R. v. B . heeft vastgesteld, be
langhebbendes inkomen over het belasting
jaar 1940/1941 bedroeg f 15,551 en zijn ver
mogen f 41,894, terwijl zijn inkomen en zijn 
vermogen over 1941 werden bepaald op res
pectievelijk f 3935 en f 41,000; en voorts dat 
belanghebbende, die aannemer is, tengevolge 
van de oorlogsomstandigheden zijn beroep 
niet of haast niet meer kon uitoefenen en 
zijne inkomsten derhalve zeer sterk gedaald 
waren; 

dat de Raad op grond van deze omstan
digheden aannemelijk heeft geacht, dat be
langhebbendes financieele omstandigheden 
zich dusdanig in ongustigen zin hadden ge
wijzigd, dat hij hetgeen van hem aan school
geld gevorderd was niet of althans uiterst 
bezwaarlijk kon voldoen, en dat derhalve dat 
bedrag zooveel mogelijk in overeenstemming 
met belanghebbendes financiëele draag
kracht diende te worden gebracht, waarna 
de Raad, met vernietiging van de bestreden 
beschikking, het gevorderde bedrag dien
overeenkomstig heeft verminderd ; 

0 . dat de Burgemeester als middel van 
cassatie aanvoert: 

S . of v . t. van art. 2 van het Besluit van 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken van 21 Fe-

bruari 1942 (Staatscourant no. 38), omdat 
de R . v. B. overwegende gelijk hierboven is 
weergegeven, belanghebbendes beroep ge
grond heeft verklaard, zulks ten onrechte 
omdat het bepaalde bij art. 2 van bovenaan
gehaald besluit blijkens de circulaire van den 
genoemden Secretaris-Generaal van 1 7 
Maart 1942 no. U 7935 Afd. B.B. Bur. Bel., 
- zooals trouwens door den R. v. B. zelf 
wordt overwogen - in dien zin behoort te 
worden uitgelegd, dat verlaging van den aan
slag slechts behoort te geschieden ten aan
zien van belastingplichtigen, wier inkomen 
sedert 1939 belangrijk is gedaald en die dus 
niet, of althans uiterst bezwaarlijk, in staat 
zijn om de naar verhouding tot het inkomen 
van het moment te hooge belasting te beta
len , welke omstandigheid ten aanzien van 
belanghebbende niet geacht kan worden 
aanwezig te zijn; 

dat ter toelichting van dit middel is aan
gevoerd, dat iemand met een inkomen en een 
vermogen als die van belanghebbende zeer 
wel bij machte is het van hem aan schoolgeld 
gevorderde bedrag van f 44 7 te voldoen; 

0 . dat de R .v. B ., komende tot de gevolg
trekking, dat het naar art. 1 van het bedoelde 
besluit van belanghebbende gevorderde be
drag in de gegeven omstandigheden belang
rijk te hoog was berekend, art. 2 van dat be
sluit geenszins heeft geschonden of verkeerd 
toegepast; 

dat tegen de op dit punt gegeven feitelijke 
beslissing niet met vrucht in cassatie kan 
worden opgekomen; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

rn Augustus z944. BESLUIT van den Se 
cretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken. (Woning
wet art. 36 j O

• art. 40.) 
In het door den Commissaris vastge

stelde plan zijn rnoilijnen aangegeven, 
waarbinnen een niet onbelangrijk aan
tal bestaande gebouwen geheel of ge
deeltelijk zijn gelegen, ten aanzien waar. 
van het nadeel, dat hieruit voor de 
eigenaren kan voortspruiten, niet vol
doende gerechtvaarigd wordt door het 
nut, dat aan dermate ruime wegbreed
ten als ter plaatse zijn geprojecteerd, 
uit een oogpunt van publiek belang zou 
zijn verbonden, terwijl bovendien de in 
het algemeen belang evenwijdig aan de 
weggrens getrokken rooilijnen een starre 
regelmaat der bebouwing tengevolge 
hebben, welke aan het dorpsbeeld niet 
ten goede komt. De rooilijnen ter plaat_ 
se dienen aldus te worden gewijzigd, 
dat zij de grens der bebouwing volgen. 

S .-G. Binn. Z. IO Aug. l!N4, n °. 5 V. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Binnenlandsche Zaken, 
Gezien het overeenkomstig artikel 37, 3e 

lid, in verband met art. 40, 2e lid der Wo
ningwet ter goedkeuring aangeboden besluit 
van den Commissaris der provincie Gronin-

K. 2663 
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gen, waarnemende de taak der Gedeputeerde 
Staten, van 15 November 1943, no. 108u/G, 
re afdeeling, houdende vaststelling VBll een 
uitbreidingsplan voor de gemeente Baflo; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 28 Juni 1944, n °. 95); 

0. dat de Commissaris der provincie Gro
ningen, waarnemende de taak der Gedepu
teerde Staten, bij zijn besluit van 15 Nov. 
1943, n °. 108u/G, re afdeeling, heeft vast
gesteld het bij dit besluit behoorende plan 
van uitbreiding voor een gedeelte der ge
meente Baflo, bestaande uit plannen in on
derdeelen voor Baflo, den Andel, Saaxum
huizen en Tinallinge, met een toelichting; 

dat de Commissaris daarbij heeft over
wogen, dat bij besluit van Gedeputeerde 
Staten van 26 September 1940, letter B, 1e 
afdeeling, goedkeuring is onthouden aan een 
gedeelte van een door den raad der gemeente 
Baflo vastgesteld plan van uitbreiding voor 
die gemeente; dat daarop niet ingevolge art. 
38 der Woningwet vanwege het gemeente
bestuur van Baflo binnen twaalf maanden 
na ontvangst van de bovenbedoelde beslis
sing een nieuw plan voor het onderhavige 
gedeelte der gemeente, waarbij de vermelde 
beslissing in acht is genomen, aan de ver
eischte goedkeuring is onderworpen; dat 
daarop zijnerzijds een zoodanig plan is ont
worpen en dit plan is gezonden aan den 
burgemeester der gemeente Baflo met ver
zoek daarmede te handelen, als in het tweede 
lid van artikel 40 in verband met het tweede 
en het vierde lid van artikel 37 der Woning
wet is voorgeschreven; dat de burgemeester 
-der gemeente Baflo aan dit verzoek gevolg 
heeft gegeven; dat tegen het ontwerp geen 
bezwaren zijn ingediend; 

dat de Commissaris bij schrijven van 3 
Januari 1944 dit besluit ter goedkeuring 
heeft ingezonden; 

0. dat tegen de vier onderhavige plannen 
geen bezwaren zijn ingebracht; 

dat de plannen, betrekking hebbende op 
Saaxumhuizen en op Tinallinge, dezerzijds 
geen bedenking ontmoeten, zoodat zij thans 
voor goedkeuring in aanmerking komen; 

dat echter de plannen voor de terreinen 
in Baflo en in den Andel ook thans nog niet 
kunnen worden goedgekeurd; 

dat toch daarop rooilijnen zijn aangegeven, 
waarbinnen een niet onbelangrijk aantal be
staande gebouwen, welke blijkens de over
gelegde ambtsberichten niet alle op de plan
nen zijn aangeduid, geheel of gedeeltelijk 
zijn gelegen ; 

dat het nadeel , dat hieruit voor de eige
naren kan voortspruiten, niet voldoende ge
rechtvaardigd wordt door het nut, dat aan 
dermate ruime wegbreedten, als ter plaatse 
zijn geprojecteerd, uit een oogpunt van pu
bliek belang zou zijn verbonden, terwijl bo
vendien de in het algemeen evenwijdig aan 
de weggrens getrokken rooilijnen een starre 
regelmaat der bebouwing tengevolge heb
ben, welke aan het dorpsbeeld niet ten goede 
komt; 

dat in verband hiermede op de beide plan
L . 1944 

nen, welke als gevolg van de weigering van 
goedkeuring opnieuw zullen moeten worden 
vastgesteld, de rooilijnen ter plaatse van de 
bedoelde gebouwen aldus dienen te worden 
gewijzigd, dat zij de grens d-er bebouwing 
volgen; 

dat zulks echter uitzondering lijdt ten 
aanzien van het perceel no. 739 in het dorp 
Raskwerd, voorkomende op het plan voor 
Baflo, alwaar de schuur zonder overwegend 
bezwaar naar achteren zou kunnen worden 
verplaatst; 

dat in het dorp den Andel het op het per
ceel no. 410 aangegeven gebouw niet meer 
aanwezig is, terwijl het daarnaast op het per
ceel no. 408 staande huis, gelet op de ver
keersfunctie van den noord-zuid loopenden 
weg, hinderlijk dicht bij de aan de andere 
zijde van den weg staande woning ligt, zoo
dat ook met betrekking tot die perceelen de 
rooilijn onveranderd kan blijven; 

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; 

de bovenbedoelde plannen in onderdeelen 
voor Saaxumhuizen en voor Tinallinge goed 
te keuren en aan die voor Baflo en den Andel 
goedkeuring te onthouden. 

(A. B.) 

10 Augustus 1944. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat. (Wet houdende alge
meene regelen Waterstaatsbestuur art. 
20.) 

Uit art. ::io kan niet worden opge
maakt, dat het in het ongelijk gestelde 
bestuur niet zonder diepgaande kennis 
van de overwegingen van het hoogere 
bestuur zijn dagelijksch bestuur zou 
mogen machtigen in beroep te gaan, 
indien het verwacht, dat de beslissing 
in zijn nadeel zal uitvallen. In casu ,s 
dan ook geen algemeene machtiging tot 
in beroep gaan verleend, waarvan het 
dagelijksch bestuur naar goedvinden al 
of niet gebruik zou kunnen maken, doch 
heeft de Alg. Vergadering aan het be
stuur, kennis dragend van het stand
punt van het hooger bestuur, te kennen 
gegeven haar besluit zoo eenigszins mo
gelijk, gehandhaafd te willen zien, aan 
het dagelijksch bestuur overlatende, 
daarvoor in beroep de argumenten aan 
te geven. 

N.B. Het zakelijk gedeelte van het be
sluit is, als van louter plaatselijk belang, 
kortheidshalve weggelaten. Red. 

De Secr.-Gen. van het Dep. v . Wat., 
Gezien het beroep, ingesteld door het col

lege van dagelijksch bestuur van het hoog
heemraadschap Noordhollands Noorderkwar-

12 
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tier tegen het besluit van den comm. d. prov. 
Noordholland ter waarneming van de taak 
van Ged. St., d .d. 22 Jan. 1943, no. 553, 2e 
afd. A., tot onthouding van· goedkeuring van 
het besluit van de Alg. Vergadering van het 
bestuur d .d. 8 Juli 1942, no. 766, strekkende 
tot verkoop van eenige overboeken langs den 
weg Uitgeest-Akersloot aan verschillende 
particulieren; 

Gezien het advies van den R. v. St., afd. 
voor de gesch. v. Best. , van 1 Mrt 1944, no. 
18, en het daarbij gevoegde ontwerp-besluit, 
hetwelk luidde als volgt: 

,,Gezien het beroep, ingesteld door het col
lege van dagelijksch bestuur van het Hoog
heemraadschap Noordhollands Noorderkwar
tier tegen het besluit van den comm. d. prov. 
Noordholland ter waarneming van de taak 
van Ged. St. d.d. 22 Jan. 1943, no. 553, 2e 
afd. A., tot onthouding van goedkeuring van 
het besluit van de Alg. Vergadering van het 
bestuur d.d. 8 Juli 1942, no. 766, strekkende 
tot verkoop van eenige overboeken langs den 
weg Uitgeest-Akersloot a11,n verschillende . 
particulieren. 

Den R. v . St. , afd. voor de gesch. v. Best., 
gehoord,_ (advies van 1 Mrt 1944, no. 18); 

0. dat uit de stukken blijkt, dat, terwijl 
het):iestreden besluit van den comm. d . prov. 
Noordholland werd geno~n op 22 Jan. 1943, 
de Alg. Verg. van het Hoogheemraadschap 
Noordhollands Noo,;derkwartier reeds op 2 
Dec. 1942 het dagelijksch bestuur heeft ge
machtigd om, wanneer de comm. d . prov. een 
besluit zou nemen tot onthouding van goed
keuring aan het besluit van de evengenoemde 
Alg. Verg. tot verkoop van perceelen grond, 
daarvan in beroep te gaan; 

dat .moet worden geoordeeld, dat het aan 
de Alg. Verg. niet vrijstond om aan het da
gelijksch bestµur een dergelijke opdracht te 
geven, daar immers uit art. 19 der Water
staatswet 1900, waarbij aan den comm. en 
aan alle belanghebbenden de bevoegdheid 
wordt gegeven om van de daarbedoelde door 
het prov. bestuur genomen besluiten in be
roep te komen, reeds moet volgen, dat een 
opdracht tot het instellen van een zoodanig 
beroep door de Alg. Verg. niet aan het dage
lijksch bestuur kan worden gegeven, vóórdat 
zij heeft kennis genomen van het besluit van 
den comm. d. prov. ; 

dat toch het belang eener goede admini
stratie medebrengt, dat tot het instellen van 
beroep tegen een besluit van een hooger be
stuur eerst wordt overgegaan na kennisne
ming van de overwegingen, welke dit bestuur 
tot het nemen van zijn besluit hebben geleid; 

dat juist met het oog hierop in art. 20 der 
Waterstaatswet 1900 is voorgeschreven, dat 
de aan beroep onderworpen besluiten, waar
bij goedkeuring wordt geweigerd, altijd met 
redenen moeten zijn omkleed; 

Gezien de 11:enoemde wet; 
Heeft op grond van § 1 der Verord. no. 

23/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Ned. gebied betreffende de bevoegd
heden van de Secr.n-Gen. van de Ned. Dep.n 
v. Alg. Best. besloten: 

het college van dagelijksch bestuur van het 
Hoogheemraadschap Noordhollands Noo·r .. 
derkwartier niet-ontvankelijk te verklaren in 
zijn beroep;" 

0. dat de afd. , in kennis gesteld met de 
dezerzijds tegen dat advies gerezen beden
kingen, op 26 Apr. 1944 onder no. 18/19 een 
nader advies heeft uitgebracht, hetwelk luid
de als volgt : 

,,Bij schrijven van 13 Apr. 1944, no. 694, 
afd. Waterstaatsrecht, heeft uw H.E.G. op
nieuw bij den R. v. St., afd. voor de gesch. 
v . Best., ter overweging aanhangig gemaakt 
het beroep, ingesteld door het college van 
dagelijksch bestuur van het Hoogheemraad
schap Noordhollands Noorderkwartier tegen 
het besluit van den comm. d . prov. Noord
holland ter waarneming van de taak van 
Ged. St. d.d. 22 Jan. 1943, no. 553, 2e afd. 
A., tot onthouding van goedkeuring· van het 
besluit van de Alg. Verg. van het_ bestuur 
d.d. 8 Juli 1942, no. 766, strekkende tot ver
koop van eenige overboeken langs den weg 
Uitgeest-Akersloot aan verschillende parti_ 
culieren. 

In antwoord op Uw nevengemeld schrijven 
moge de afd. uw H.E.G. het navolgende me- _ 
dedeelen. 

Met voldoening neemt zij er nota van, da t 
ook uw H.E.G. oordeelt, dat het belang eener 
goede administratie medebrengt, dat tot het 
instellen van beroep tegen een besluit van 
een hooger bestuur eerst wordt overgegaan 
na kennisneming van de overwegingen, welke 
dit bestuur tot het nemen van zijn besluit 
hebben geleid. Aangezien, er derhalve over 
het beginsel zelf overeenstemming bestaat, 
blijft slechts de vraag over, of aan dit be
ginsel in het onderhavige geval is voldaan. 
Terwijl de afd. blijkens haar ontwerp-besluit 
deze vraag ontkennend beantwoordt, meent 
uw H.E.G. een bevestigend antwoord te kun_ 
nen geven. U beroept z~ch daarvoor op de 
omstandigheid, dat de Alg. Verg. kon ver
wachten, dat de comm. d. prov. haar besluit 
niet goed zou keuren, ten bewijze waarvan 
uw H.E.G. alsnog eenige correspondentie 
overlegt. Nog daargelaten, dat de afd. van 
stukken, welke haar eerst na afloop :van d e 
behandeling der zaak worden overgelegd, 
met het oog op een goeden procesgang geen_ 
rekening pleegt te houden, meent zij te .moe
ten opmerken, dat de bij de Alg. Verg. ter 
zake bestaande verwachting in deze geen en7 
kele beteekenis kan hebben; de hoofdzaak 
blijft, dat de Alg. Verg. had af te wachten 
welke overwegingen de comm. d. prov. uit
eindelijk aan zijn besluit ten grondslag zou 
leggen. Juist nu hier een correspondentie 
gaande was, diende de Alg. Verg. het laatste 
woord van den comm. af te wachten. 

Het argument, dat geen ~nkele bepaling 
van de waterstaatswetgeving het van te vo
ren verleenen van een machtiging_ zou ver
bieden, acht de afd. reeds hierom niet aan
vaardbaar, omdat het administratief-recht nu 
eenmaal geen afgerond geheel vormt; het is 
een rechtsonderdeel, hetwelk vele leemten 
vertoont en waarin steeds met in, de admi-
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nistratieve praktijk tot stand gekomen be
ginselen moet worden gewerkt. Dat het hier 
inderdaad een zoodanig beginsel betreft, ·lee
ren onderscheidene besluiten, waarin het 
uitdrukkelijk is neergelegd. De afd. moge 
hier noemen ·de K.B.n van 27 Jan. 1933, no. 
54, 26 Oct. 1933, no. 19, 16 Mrt 1935, no. ·8 
en 9 Juni 1936, no. 43. Tegenover ·deze uit
drukkelijke uitspraken. kunnen de door uw 
H.E.G. aangehaalde beslissingen, waarin 
door welke oorzaak dan ook met een prae
mature machtiging implicite genoegen is ge
nomen, weinig gewicht in de schaal leggen. 

Ook wat de beteekenis van art. 20 der 
Waterstaatswet 1900 betreft, moet de afd. 
met uw H.E.G. van meening verschillen: 
deze bepaling is haars inziens in de eerste 
plaats geschreven, opdat degene, aan wien 
het beroepsrécht toekomt, van de overwe
gingen van het appellabele besluit zou kun
nen kennis nemen. · Dat het ook · een strek
king zou hebben om het met kennis van za
ken opstellen van het beroepschrift mogelijk 
te maken, moet reeds hierom in de tweede 
plaats komen, omdat toch in elk ge,;ral eerst 
het besluit om in beroep te gaan, genomen 
moet worden. Het opstellen van het ·beroep
schrift komt eerst daarna aan de orde. 

Op grond van het vorenstaande meent .'de 
afd. haar advies te moeten handhaven en uw 
H.E.G. in overweging te moeten geven alsnog 
overeenkomstig het aangeboden ontwerp~ 
besluit een beslissing te nemen." 

0. dat mitsdien niet aan de dezerzijdsche 
bedenkingen is tegemoet gekome!).; · 

0. dat het "belang van bétrokkenen, die 
beroep zouden willen instellen, medebrengt, 
dat tot het instellen van beroep tegen een 
besluit van een hooger ·bestuur eerst wordt 
overgegaan na kennisneming ván de· overwe
gingen, welke dit bestuur tot het ·nemen van 
zijn·besluit hebben geleid; ' · 

dat dan ook met name art. 20 dér' Water
staatswet 1900 ten bate van belanghebben
den het opnemen van beweegreden.en ·voor
schrijft en daarmede het in• het ongelijk ge
stelde bestuur in de gelegenheid 'wil stellen, 
zoo volledig mogelijk het besluit tót niet
goedkeuring op zijn innerlijke mérites te .be
oordeelen, doch daarnaast géen ·enkele· be
paling voorkomt, volgens welke het niet aan 
belanghebbenden zou zijn overgelaten, te be
oordeelen in hoeverre van deze gelegenheid 
zal worden gebruik gemaakt; 

dat uit dat art. dan ook niet kan worden 
opgemaakt dat het in het ongelijk gestelde 
bestuur niet zonder diepgaande kennis van 
de overwegingen van het hoogere bestuur zijn 
dagelijksch bestuur zou mogen machtigen, in 
beroep te gaan, indien het verwacht, dat de 
beslissing in zijn nadeel zal uitvallen; 

dat in het onderhavige geval van de door 
de wet aangegeven procedure niet wordt af
geweken, aangezien, alvorens het besluit 
door het hooger bestuur genomen was, geen 
beroep is ingesteld; 

dat slechts, aangezien op goede gronden 
en met kennis van de zienswijze van den 
comm. d. prov. Noordholland door de Alg. 

Verg. van het bestuur werd verwacht, dat de 
comm. d. prov. Noordholland niet tot goed
keuring van haar besluit van 8 Juli 1942, no. 
766 zou overgaan, bij voorbaat, voor het ge
val die verwachting in vervulling mocht 
gaan, aan het dagelijksch bestuur machtiging 
is verleend tegen die niet-goedkeuring in be
roep te gaan; 

dat hiermede geen algemeene machtiging 
tot in beroep gaan, waarvan het dagelijksch 
bestuur naar goedvinden al of niet gebruik 
zou kunnen maken, is verleend, doch dat 
daarmede de · Alg. Verg. aan het bestuur, 
kennis dragende van het standpunt van het 
hooger bestuur, heeft te kennen gegeven, 
haar besluit·zoo eenigszins mogelijk, gehand
haafd te willen zien, aan het dagelijksch be, 
stuur overlatende, daarvoor in beroep de ar
gumenten aan te geven; 

dat het voorschrift van genoemd art. 20 
het dagelijksch bestuur in de gelegenheid 
stelde, handelende ter uitvoering van de ge
geven opdracht tot het instellen van beroep, 
met zoo volledig mogelijk kennis van zaken 
zijn beroepschrift op te ste!len; . 

dat de afcl. :tegenover de dezerzijds aange
voerde K.13.n · d .d. 25 Mei 1935, no._ 21, en 
26 Aug. 1938, no. 37, waarbij het beroep on
danks tevoren ,verleende machtiging werd 
ontvangen, nog wijst op de K .B.n van 2 7 
Jan. 1933, ·no. 54, 26 Oct. 1933, no. 19, 16 
Maart 1935, no. 8, en 9 Juni 1936, no. 43 , 
waarbij het beroep op dien grond niet-ont-
vankelijk werd verkjaard; _ 

dat deze uitspraken evenwel blijkbaar 
hoofdzakelijk gegrond zijn op de omstandig
heid, dat in de artt. 235 der gemeentewet en 
17 der L.O.'wet 1920, ,krachtens.welke in die 
gevallen de machtiging was verleend, ver
meld staat, dat het beroep moet wo,rdenjn
gesteld bi.nnen een zeker -aanbll dageh, te re
kenen van de dagteekening van de "verzea
ding der beslissing van: Ged. St. dan wel te 
rekenen van den dag:, , waarop het besluit 
openbaar gemaakt, of den belanghebbende
toegezonden is, welke bepaling -in § 9 der 
Waterstaatswet 1900 niet voorkomt - in dit 
verband zij verwezen naar de K.B.n ·van ·24 
Jan. 1924, Sb. 19 en van- 22 April 1924, no. 
25 ---; 

dat integendeel bij ·de wet van 9 Nov. 1917 
(Sb. no. 633) waarbij art. 2 1 dier wet werd 
gewijzigd, uitdrukkelijk is komen vast · te 
staan, dat ook vóór de bekendmaking i·n be
b·eroej) kan wötden gekomen; 

dat overigens in die wet geen bepaling is te 
lezen, welke het verleenen van machtiging 
tot het instellen van beroep alvorens het 
desbetreffend besluit genomen is, zou ver
bieden; 

dat te meer aanleiding bestaat, de hier
voren ontwikkelde zienswijze te aanvaarden, 
aangezien in de waterstaatswetgeving de 
strekking tot uiting komt, in ruime mate be
roep toe te kennen, opdat ter waarborging 
van eene zoo objectief mogelijke afweging 
van belangen tot hooger ·gezag in de gelege·n_ 
heid zij zich uit te spreken; 

dat hiermede in overeenstemming is, een 
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beroep zoo eenigszins mogelijk tot zijn recht 
t e laten komen; dat mitsdien t ermen be
staan, het onderwerpelijke beroep ontvanke
lijk te verklaren; 

0. wat de zaak zelve betreft, enz.; 
0 . hieromtrent, dat met den comm. d. 

prov. Noordholland en op de door dezen 
aangegeven gronden moet worden aangeno
men, dat goedkeuring van het besluit van de 
Alg. Verg. van het bestuur van het Hoog
heemraadschap Noordhollands Noorderkwar
tier van 8 Juli 1942, no. 766 zo~ zijn in strijd 
met het algemeen belang; 

Gezien de Waterstaatswet 1900; 
Heeft op grond van § 1 der Verord. no. 

23/1-940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Ned. gebied betreffende de bevoegd
heden van de Secr.n-Gen. van de Ned. Dep.n 
v . Alg . . Best. 

besloten: 
het beroep ongegrond te verklaren. 

(A. B .) 

10 Augustus 1944. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambte

. . narenwet 1929 artt. 35, 60, 3e lid.) 
. Tegen een besluit van 10 Jan. 1944 
·· is beroep ingesteld bij klaagschrift, dat 

top 17 Febr. 1944 ter post is bezorgd. 
Aangenomen wordt, dat klager, ver

. pleegde te Veenhuizen, eerst op 16 Jan. 
· · 1944 van het besluit heeft kennis ge

kregen. en 1·eeds op 14 Febr. 1944 zijn 
klaagschrift aan den gevangenbewaar
der heeft ter hand gesteld . . De over
schrijding van den beroepstermijn moet 
aan overmacht worden toegeschreven. 

Uitspraak in zake: 
J . R. H., wonende te Enschede, klager, niet 

v erschenen, 
tegen : 

den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, verweer
der, niet verschenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de gedingstukken; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0 . dat de Secretaris-Generaal van het De-

partement van Binnenlandsche Zaken bij be
sluit van 10 Januari 1944, nr. 5, op grond van 
~ 2, lid 1, tweeden volzin, van de Verorde
ning no. 108/xg40 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied; 

Gelet op de artt. 80, 81 en 83 van het Al
gemeen Rijksambtenarenreglement, alsmede 
,1.4, 46, ;<;2 en 53 van het D .A.P.T.T. en op 
het Organiek Besluit P .T .T. 1928; 

Gezien de beschikking van 3 September 
1943 , no. 4, Hoofdbestuur der P .T .T .; 

Mede gezien het advies v an de Permanente 
Commissie van Beroep voor het Staatsbedrijf 
der P.T.T . d.d. 8 November 1943, no. 123 
Geheim, tot tenuitvoerlegging van de den 
adjunct-commies bij den P .T .T .-dienst , J . R. 
H . t e Enschede (Post- en Telegraafkantoor) , 
aangezegde bestraffing met ontslag ; 

Mede gelet op art. 64 van het D.A.P.T .T .; 
Heeft goedgevonden vorengenoemden ad

junct-commies te straffen met ontslag uit den 
dienst t e rekenen van 1 Januari 1944, omdat 
hij: enz. ; 

0 . dat klager van voormeld besluit bij 
dezen Raad in beroep is gekomen bij klaag
schrift, hetwelk 18 Februari 1944 ter griffie 
inkwam en blijkens den poststempel, voorko
mende op den omslag, waarin het was be
sloten, 17 Februari 1944 aan de post was 
toevertrouwd : 

0 . dat 's Raads voorzitter bij beschikking 
van 20 April 1944 het beroep van klager niet
ontvankelijk heeft verklaard, op dezen grond, 
dat het te laat was ingesteld; 

0 . dat klager tij dig tegen deze beschikking 
verzet heeft gedaan, betoogende, dat het 
klaagschrift, gedagteekend 13 Februari 1944, 
den 14den Februari 1944 door hem aan den 
gevangenbewaarder te Veenhuizen is doorge
geven ; 

0. dat het verzet niet nietig is verklaard 
en derhalve de beschikking is vervallen; 

0 . dat verweerder bij contra-memorie 
heeft geconcludeerd tot handhaving van het 
bestreden besluit ; 

In rechte: 
0. dat deze Raad het verzet, voor welks 

nietig-verklaring geen reden bestond, ook 
niet ongegrond heeft verklaard, omdat hii 
acht vast te staan, dat klager eerst op 16 
Januari 1044 van het bestreden besluit heeft 
kennis gekregen, en omdat, nu klager op 14 
Februari 1944 het klaagschrift aan een ge
vangenbewaarder te Veenhuizen, waar hij 
was opgesloten, ter doorzending heeft gege
ven, moet worden aangenomen, dat het feit, 
dat het klaagschrift op 17 Februari 1g44 aan 
de post is toevertrouwd, voorzooveel klager 
betreft, aan overmacht moet worden toege
schreven en derhalve het klaagschrift, mede 
gezien lid 3 van artikel 60 der Ambtenaren
wet 1g29, geacht moet worden tijdig te zijn 
ingediend ; 

0 . dat hieruit volgt, dat het beroep ten 
gronde moet worden behandeld ; 

0. enz. ; 
Uitspraak doende in naam van het recht! 
Verklaart het beroep ongegrond. 

(A.B.) 

14 Augustus 1944. BESLUIT van den Se
cretari - Generaal van het Departement 
van W aterstaat. (Keurenwet art. 4 ; 
Wet houdend algemeene regels water
staatsbestuur a rt. 9.) 

Nu reeds krachtens art. 9 2e lid der 
W aterstaatswet 1900 · aan het polder
bestuur voor een belangrijk deel de be
voegdheid toekomt, welke door de voor
genom en wij ziging van de keur aan dat 
bestuur wordt verleend, is aan die wij 
ziging t en onrecht e goedkeuring ver
leend . Zulks geldt t e meer, nu laatst
bedoelde bevoegdheid niet, zooals die , 
toegekend bij art. 9 der wet, beperkt is 
door de in dat art. aangegeven voor-
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waarde, welke, behoudens in spoedge- 1 
vallen, het doen van tijdige aanzegging 
van het voorgenomen gebruik aan de 
gebruiker der gronden voorschrijft. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat, 

Gezien het beroep, ingesteld door Dr. W . 
Sieger te Amsterdam tegen het besluit van 
den Commissaris der provincie Noordholland 
van 8 Maart I944, n°. I47, afdeeling 2 A, 
houdende goedkeuring van een verordening 
tot wijziging van de keur of politieverorde
ning van den Riekerpolder; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
26 Juli I944, n °. u8); 

0. dat de Commissaris der provincie 
Noordholland bij bovengenoemdbesluitgoed
keuring heeft verleend aan het besluit van 
Hoofdingelanden van den Riekerpolder van 
28 Januari I944 tot wijziging van artikel I 
der keur of politieverordening van dien pol
der in dier voege, dat dit artikel komt te lui
den als volgt : 

,,Onverminderd het bepaalde bij het Wet
boek van Strafvordering en de Keurenwet 
zijn alle eigenaren en gebruikers verplicht 
te zorgen, dat te allen tijde aan het Polder
bestuur, aan de beambten des polders, aan 
hen die werken voor den polder verrichten 
en voor voertuigen en trekkrachten, vrije en 
onbelemmerde toegang op hun erven en 
gronden wordt verleend voor zooveel zulks 
noodig is voor de handhaving en de uitvoe
ring van deze keur, of voor het uitvoeren 
van werkzaamheden ten behoeve van den 
polder".; 

dat van het genoemd besluit van den Com
missaris der provincie Noordholland Dr. W. 
Sieger te Amsterdam in beroep is ~ekomen, 
aanvoerende, dat thans alle vervoer voor den 
polder over de gronden der ingelanden kan 
worden geleid, zelfs als dat vervoer ook langs 
openbare wegen de plaats van bestemming 
kan bereiken; dat dit ook inderdaad de be
doeling van het polderbestuur blijkt te zijn; 
dat hij, nu de Commissaris der provincie 
Noordholland een andere meening is toege
daan, vreest dat de nieuwe tekst een bron 
van voortdurende wrijving tusschen het pol
derbestuur en de ingelanden zal worden; dat 
zijns inziens aan het doel zou beantwoorden 
de volgende tekst: 

"Alle ingelanden zijn verplicht te zorgen 
dat te allen tijde aan het Polderbestuur en de 
beambten des polders vrije én onbelemmerde 
toegang op hun erven en gronden wordt ver
leend, voor zooveel dit tot handhaving van 
deze verordening noodzakelijk zal zijn. 

Voor het geval van een noodtoestand ver
oorzaakt door een ramp, dreigend gevaar of 
anderszins, zijn ingelanden bovendien ver
plicht aan personen, voertuigen en trekkrach
ten, vrijen en onbelemmerden toegang op hun 
erven en gronden te verleenen voor handha
ving en uitvoering van deze keur of voor het 
uitvoeren van werkzaamheden t en behoeve 
van den polder. 

In alle andere gevallen zijn ingelanden 

slechts verplicht aan personen, voertuigen en 
trekkrachten vrijen en onbelemmerden toe
gang op hun erven en gronden te verleenen 
voor de handhaving en uitvoering van deze 
keur of voor het uitvoeren van werkzaam
heden ten behoeve van den polder, indien 
tot het bereiken van het doel of werk geen 
gebruik gemaakt kan worden van de open
bare wegen."; 

0 . dat alreeds krachtens artikel 9 der Wa
terstaatswet 1900, inzonderheid krachtens 
het tweede lid van dat artikel, waarbij de 
eigenaar en gebruikers van gronden o.a. wor
den verplicht toe te laten, dat tot uitvoering 
van werken aan waterkeeringen of water
gangen daarover vervoer van grondspecie en 
bouwstoffen plaats vindt, aan het polderbe
stuur voor een belangrijk deel de bevoegd
heid toekomt, welke thans door de wijziging 
van de keur aan dat bestuur wordt verleend ; 

dat de laatstbedoelde bevoegdheid niet. 
zooals die, toegekend bij artikel 9 der wet, 
beperkt is door de in dat artikel aangegeven 
voorwaarde, welke behoudens in spoedgeval
len, het doen van tijdige aanzegging ván het 
voorgenomen gebruik aan de gebruikers der 
gronden voorschrijft; 

dat, wat er ook verder zij van deze afwij
king van het bepaalde in artikel 9, in ieder 
geval geenerlei reden bestaat, de gebruikers 
der gronden aldus met betrekking tot het 
ontvangen van tijdige aanzegging in mindere 
positie te plaatsen; 

dat in een en ander aanleiding wordt ge
vonden het bestreden besluit te vernietigen 
en . aan de bedoelde wijziging alsnog goed
keuring te onthouden; 

Gezien de Keurenwet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Veror

dening 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 besluit 
aan het besluit van Hoofdingelanden van den 
Riekerpolder van 28 Januari 1944 tot wijzi
ging van artikel 1 der keur of politieverorde
ning van dien polder alsnog goedkeuring t e 
onthouden. (A.B.) 

14 Augustus 1944. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat. (Keurenwet art. 4.) 

Een bepaling in een keur, houdend 
verbod "op of in de dijken tuinen en 
andere afheiningen te hebbe n", is in 
strijd met art. 679 B. W ., waarbij aan 
ieder eigenaar de bevoegdheid wordt 
toegekend om zijn erf af te sluiten. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
m ent van Waterstaat, 

Gezien het beroep, ingesteld door C. Waal
dijk c.s. tegen het besluit van den· Commis
saris der provincie Zuid-Holland, ter waar
neming van de taak van Ged. Staten dier 
provincie, van 18 Mei 1943, Res. no. 216/1, 
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waarbij goedkeuring werd verleend aan de 
herziene keur op de dijken, kunstwerken enz. 
van het Hoogheemraadschap De Vijfheeren
landen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
12 Juni 1944, No. 48); 

0. dat de Vereenigde Vergadering van het 
Hoogheemraadschap De Vijfheerenlanden bij 
haar besluit van 29 April 1943 de keur of 
politieverordening van dit hoogheemraad
schap onder meer in dier voege heeft herzien, 
dat artikel 8, onder i luidt : (het is verboden:) 

Op of in de dijken tuinen of andere afhei
ningen te hebben; 

dat de Commissaris der provincie Zuid
Holland, ter waarneming van de taak van 
Ged. Staten dier provincie, bij zijn besluit 
van 18 Mei 1943, Res. no. 216/1, de herziene 
keur heeft goedgekeurd; 

dat van deze beslissing C. Waaldijk en drie 
anderen in beroep zijn gekomen, aanvoeren
de, dat zij overeenkomstig hun recht krach
tens artikel 679 B. W. tot nog toe hunne be
zittingen afgesloten hadden door een afhei
ning, staande ruim 1 meter uit den grasrand 
van den op dien dijk gelegen weg, waardoor 
zij van hun voormelde eigendommen aan 
grasland en boomgaard, ook van de op of 
vlak aan den voet dier helling staande boo
men, het ongestoord genot konden hebben, 
evenals van het daar groeiende gras, nu im
mers dit een en ander behoorlijk van het pu
bliek terrein afgescheiden was ; dat deze af
scheiding sinds menschenheugenis stond, en 
alleen in 1934 tijdelijk, in verband met de 
dijkophooging, is verwijderd geweest, doch 
toen weer herplaatst, met - uiteraard over
bodig - consent van het waterschap; dat 
wegnemen der afheining hun de facto het ge
not der vruchtboomen op de dijkhelling en 
tot de plaats, waar opnieuw zal worden af
geheind, staande, ontnemen zal, daar immers 
de moeite van het oogsten der vruchten hun 
practisch door derden zal worden gespaard 
en hun ten deele ook ontnemen het genot van 
het grasland, in dezen tijd van door scheuren 
beperken der grasoppervlakte zeer noode te 
missen; dat de nieuwe keur, verbiedende tui
nen of andere afheiningen op de dijken te 
hebben (artikel 8, alinea z letter i) en voorts 
alle andere werken op die terreinen van hen, 
appellanten, het voormelde noodlottig gevolg 
zou hebben; dat dit niet maar theorie is, doch 
dat reeds in April 1943 het waterschapsbe
stuur, de allure aannemend alsof deze keur 
reeds was goedgekeurd, eigenmachtig de hei
ningen van velen heeft afgebroken, en zulks 
bij hen, appellanten, nog niet is geschied als 
gevolg van het feit, dat zij de gezonden werk
lieden van hunne terreinen keerden en de 
bescherming der politie inriepen; dat het ge
vaar en de schade van de nieuwe keur hier
door wel duidelijk is gedemonstreerd; dat 
deze situatie in strijd is met de wet en geens
zins . door het belang van het waterschap 
wordt gevorderd; dat op grond van art. 679 
B . W. (H. R. 20 April 1936, N. J. 1936, no. 
778) hun rechten door dezen maatregel aan
get_9cst worden, nu toch het recht tot afslui-

ting - door een sloot of op eenigerlei andere 
wijze hier uitgesloten - op deze wijze in 
strijd met de wet wordt te niet gedaan; dat 
zij, van wie respectievelijk 16, 24 en 7 aren 
boomgaard en weiland bij dezen maatregel 
betrokken zijn, daardoor enorme schade lij
den, die wel op respectievelijk f 300, f 450 en 
f 50 per jaar te stellen is; dat ook practisch 
geen grond voor, althans geen noodzakelijk
heid van zulk een rigoureuzen maatregel be
staat; dat de keur blijkbaar werd voorgedra
gen op grond van theoretische bezwaren bij 
het waterschapsbestuur in zijn huidige sa
menstelling tegen de beweiding van de dijk
hellingen, bezwaren, die door andere groote 
waterschappen in dezelfde omgeving - als 
bijvoorbeeld de Alblasserwaard - geheel niet 
worden gedeeld; dat bij het Hoogheemraad
schap De Vijfheerenlanden zelf door deszelfs 
prematuur optreden trouwens het nuttelooze 
van zulk een maatregel is gebleken, waar men 
dien aan den dijk bij Hagestein doorvoerde, 
alwaar nu wel het publiek door loopen, zitten 
en in sommige situaties liggen het oogsten en 
profiteeren van het grasgewas bezwaarlijker 
maakt en den fruitoogst beperkt, doch hei: 
vee langs die hellingen toch wordt geweid; 
dat door theoretici als bezwaar wordt aange
voerd het ontstaan van een zoogenaamd koe
pad langs de huidige heiningen, doch dat dit 
ten eerste volkomen op te heffen is door een 
voorschrift om aan het einde van elk weide
seizoen eventueele sporen van dien aard te 
egaliseeren en in orde te brengen en voorts 
bij weiden met kalveren dit waarschijnlijk 
zich niet voordoet; dat - ware dit anders en 
ware inderdaad het beweiden met runderen 
voor den dijk ongewenscht (gelijk gezegd 
oordeelt een alleszins deskundige als het be
stuur van het Hoogheemraadschap van den 
Alblasserwaard hier gansch anders over) -
dit nog geenszins beteekent, dat, gelijk het 
onmiskenbaar gevolg van den voorgenomen 
maatregel - ware doorvoeren daarvan rech
tens mogelijk - zou zijn, een deel van hun 
bezit aan het publiek moet worden prijsge
geven, daar toch door een verbod om ter 
plaatse volwassen runderen te laten loopen, 
desnoods door het plaatsen van een tweede 
heining te handhaven en te eerbiedigen, 
ruimschoots aan deze zorgen voor het dijk
lichaam kan worden genoeg gedaan; 

0. dat de appellanten tegen artikel 8 onder 
i der keur, zooals deze door de Vereenigde 
Vergadering van het Hoogheemraadschap De 
Vijfheerenlanden bij haar besluit van 29 
April 1943 is herzien, verbiedende op of in 
de dijken tuinen of andere afheiningen te 
hebben, terecht bezwaar hebben gemaakt; 

dat toch, hoewel ingevolge artikel 625 van 
het Burger!. Wetboek een waterschap krach
tens de aan dit lichaam bij de K_eurenwet 
verleende bevoegdheid verordeningen mag 
vaststellen, waardoor het gebruik van een tot 
privaat eigendom behoorend terrein wordt 
beperkt, zoodanige beperking niet zoover 
mag gaan, dat daardoor de in art. 679 B. W. 
aan ieder eigenaar toegekende bevoegdheid 
om zijn erf af te sluiten zou worden opgehe • 
ven, te minder nu het karakter van de on-
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derwerpelijke dijken als ten algemeenen.nutte 
iiggende werken de aanwezigheid daarop of 
daarin van afheiningen als bovenbedoeld 
geenszins uitsluit, hetgeen is af te leiden 
naast het sinds jaar en dag bestaan hebben 
van afscheidingen in de dijken van het wa
terschap, uit het feit, dat, blijkens op verzoek 
van de Afdeeling van den Raad van State, 
voor de Geschillen van Bestuur, nader ver
schafte inlichtingen, Dijkgraaf en Hoogheem
raden er geen bezwaar tegen hebben aan de 
.appellanten tot het behoud van de meerbe
doelde heiningen de noodige ontheffing te 
verleenen; 

dat de bedoelde verbodsbepaling derhalve 
geacht moet worden met de wet in strijd te 
zijn; 

Gezien de Keurenwet; 
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 besluit van den 
-Commissaris der provincie Zuid-Holland, 
waarnemende de taak van Ged. Staten dezer 
provincie, van 18 Mei 1943, Res. no. 216/1, 
aan de bij besluit van de Vereenigde Verga
dering van het Hoogheemraadschap De Vijf
heerenlanden ·van 29 April 1943 herziene 
keur of politieverordening van dit Hoog
heemraadschap, alsnog goedkeuring te ont-
houden. (A. B.) 

z6 Augustus I944· BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 72.) 

Wel heeft de burgemeester op aan
vrage van het schoolbestuur medewer
king verleend voor de stichting van een 
.school voor voortgezet 1. o. in het alge
meen, dus zonder vermelding of deze 
school bestemd was voor jongens èn 
meisjes, dan wel voor meisjes of jon
gens alléén, doch kennelijk beoogde het · 
schoolbestuur de te stichten school 
slechts voor meisjes te bestemmen, zoo
dat de aanvrage en de daarop door den 
burgemeester genomen beschikking 
niet ip , den weg staat aan een nader 
ingediende aanvraag om medewerking 
tot de eerste inrichting van het 7e en 
8e leerjaar aan een van hetzelfde school
bestuur uitgaande lagere school ten be
hoeve van de resteerende jongens-leer
lingen. 

De- Secretaris-Generaal van het Departe
ment .van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming; 

Gezien het beroep, ingesteld door het Kerk
b<:!stuur van de Roomsch-Katholieke parochie 
van ·den ,Heiligen Franciscus te Wolvega, ge
meente ' Weststellingwerf, tegen het besluit 

van den Commissaris .der provincie Friesland 
· en de (waarnemende) bestuursraden van 9 
Februari 1944; No. 35, 2e afdeeling F., tot 
ongegrondverklaring van het beroep van den 
appellant tegen het besluit van den burge
meester van Weststellingwerf van 23 Novem
ber 1943, no. 1, waarbij de overeenkomstig 
artikel 72 der Lager Onderwijswet 1920 ge
vraagde medewerking ten behoeve van de 
eerste inrichting van het 7e en Se leerjaar der 
bijzondere lagere school; Lycklamaweg 14 te 
Wolvega, is geweigerd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor .de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 7 Juni 1944, No. 79); 

0. dat de burgemeester van Weststelling
werf bij zijn besluit van 23 November 1943, 
No. 1, afwijzend heeft beschikt op de aan
vrage van het bestuur der Roomsch-Katho
lieke lagere school te Wolvega om medewer
king, als bedoeld in artikel 72 der Lager On
derwijswet 1920, voor de eerste inrichting 
van het 7e en Se leerjaar aan zijne school, 
daarbij overwegende, dat bij zijn. besluit dd. 
13 November 1943, no. 1, aan den adressant 
de benoodigde gelden zijn toegestaan voor de 
stichting van een Roomsch-Katholieke school 
voor voortgezet gewoon lager onderwijs; dat 
hij, burgemeester, van oordeel is, dat naast 
de school voor voortgezet gewoon lager on
derwijs, een 7e en Se leerjaar geen recht van 
bestaan hebben; · 

dat, nadat het schoolbestuur van dit be
sluit in beroep was gekomen, de Commissa
ris der provincie Friesland en de (waarne
mende) bestuursradén dezer provincie bij be
sluit vàn 9 Februari 1944, No. 3.5, 2e afdee
ling F, het ingestelde beroep ongegrond heb
ben verklaard, uit overweging, dat bij het be
sluit van den burgemeester van WeststeUing_ 
werf d.d. 13 November 1943, de voor de 
stichting van · een school voor vportgezet 
gewoon lager onderwijs benoodigde gelden 
zijn toegestaan tot een bedrag van één _dui
zend vijftig gulden; dat aan deze beschikking 
mede ten grondslag ligt een verklaring van 
het kerkbestuur, dat "voor de te stichten 
school voorloopig gratis beschikbaar worden 
gesteld de lokalen met meubels in de huis
houdschool van het Sint Franciscusgesticht 
te Wolvega, waardoor de aanvrage om be
schikbaarstelling van de benoodigde gelden 
zich beperkt tot een bedrag van f uo6.50 
voor de aanschaffing van leer- en hulpmid
delen"; dat het laatstgenoemde bedrag, na 
mogelijk gebleken beperking, door den bur
gemeester tot f 1050 is teruggebracht; dat de 
burgemeester ingevolge de artikelen 72 en 
volgende der Lager Onderwijswet 1920 zijne 
medewerking heeft toegezegd voor de stich
ting van een school voor voortgezet gewoon 
lager onderwijs; dat hiermede, overeenkom
stig den zin en de strekking der wet, een 
principe-besluit is gegeven, dat niet kon wor
den beperkt door opneming van een bedrag, 
waaraan de medewerking zou zijn gebonden; 
dat immers de vraag, welk bedrag de ge
meente ingevolge het besluit tot toezegging 
van medewerking aan de stichting der school 

. beschikbaar zal, stellen, wordt beheerscht 
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door de regeling, vervat in artikel 77 der wet, 
volgens welke het schoolbestuur een uitge
werkte raming van kosten b ij B. en W. (den 
burgemeester) inzendt en, indien deze(n) de 
raming te hoog acht(en) het gemeentebe
stuur de beslissing van den Minister (Secre
taris- G eneraal) inroept; dat, daar in casu de 
appellant bij de inzending der uitgewerkte 
raming met het in het besluit van 13 Novem
ber 1943 genoemde bedrag geen rekening be
hoeft te houden, aan de opneming van dit 
bedrag geen beteekenis behoeft te worden 
gehecht; dat intusschen, gelet op het feit, dat 
op de leerlingenlijst , behoorende bij de aan
vraag welke aan het-besluit van 13 November 
1943 ten grondslag ligt, de hiervoor bedoelde 
jongensleerlingen niet waren vermeld en het 
besluit daarom geacht moet worden voor die 
leerlingen niet te gelden, de appellant, indien 
hij des burgemeesters medewerking ook 
wenscht voor de aanschaffing der leermidde
len voor jongensleerlingen alsnog eene daar
toe strekkende aanvrage moet indienen; dat 
de aanvrage betreffende de inrichting van het 
7e en Be leerjaar misschien wel deze strek
king reeds had, maar met den burgemeester 
moet worden aangenomen, dat naast een be
sluit tot medewerking voor de stichting van 
een Roomsch-Katholieke school voor voort
gezet gewoon lager onderwijs te Wolvega, 
een besluit tot medewerking voor de eerste 
inrichting van het met een school voor voort
gezet lager onderwijs gelijk te stellen 7e en Be 
leerjaar der van hetzelfde schoolbestuur uit
gaande Roomsch-Katholieke school voor ge
woon lager onderwijs aldaar, niet te pas 
komt; dat de aanvrage van 30 Augustus 
1943, welke dan ook voor inwilliging niet 
vatbaar was, door een nieuwe, waarin van 
het 7e en Be leerjaar geen sprake is, dient te 
worden vervangen ; 

dat van deze beslissing het schoolbestuur 
in hooger beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat de Lager Onderwijswet 1920 de moge
lijkheid opent het voortgezet gewoon lager 
onderwijs te geven in zelfstandige scholen of, 
na daartoe verkregen toestemming van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming, in een aan een school voor ge
woon lager onderwijs verbonden 7e en Be 
leerjaar; dat de Secretaris-Generaal van het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming op zijn desbetreffend 
verzoek bij beschikking van II Maart 1943 
tot wederopzegging heeft verklaard, dat de 
oprichting van een school voor voortgezet 
gewoon lager onderwijs te Wolvega niet mo
gelijk is en heeft toegestaan het voortgezet 
gewoon lager onderwijs te geven in een aan 
de school voor gewoon lager onderwijs te ver
binden 7e en Be leerjaar; dat het inmiddels 
echter mogelijk gebleken is voor de meisjes 
een school voor voortgezet lager onderwijs te 
stichten , zoodat het van de hem verleende 
toestemming, het voortgezet gewoon lager 
onderwijs in een 7e en Be leerjaar te geven, 
voorzoover de meisjes betreft, geen gebruik 
heeft behoeven te maken, doch deze omstan
digheid het niet belet het voortgezet gewoon 

lager onderwijs voor de jongens wel in een 
7e en Be leerjaar te geven; dat de wet dit 
immers geenszins verbiedt; dat overeenkom
stig artikel 72 der Lager Onderwijswet 1920 
de gelden voor de eerste inrichting van het 
7e en Be leerjaar bij het gemeentebestuur 
kunnen worden aangevraagd; dat deze aan
vrage niet kan worden afgewezen, op grond, 
dat het gemeentebestuur omtrent de wen
schelijkheid het voortgezet gewoon lager on
derwijs aan meisjes in een zelfstandige school 
en dat aan jongens in een aan de school voor 
gewoon lager onderwijs verbonden 7e en Be 
leerjaar te geven, anders oordeelt dan het 
schoolbestuur, daar het oordeel daaromtrent 
niet toekomt aan het gemeentebestuur; dat 
zijn aanvrage derhalve ten onrechte is afge
wezen ; 

0 . dat weliswaar de burgemeester van 
Weststellingwerf bij zijn besluit van 13 No
vember 1943 op aanvrage vàn het schoolbe
stuur medewerking heeft verleend voor de 
stichting van een school voor voortgezet ge 
woon lager onderwijs in het algemeen, dus 
zonder vermelding of deze school bestemd 
was voor jongens èn meisjes, dan wel voor 
meisjes of jongens alléén, doch dat, blijkens 
de bij de aanvrage overgelegde leerlingen
lijst, waarop slechts meisjes-leerlingen waren 
vermeld en in verband met de tevens daarbij 
overgelegde verklaring, dat voor de te stich
ten school voorloopig gratis beschikbaar wer
den gesteld de lokalen met meubelen in de 
huishoudschool van het Sint Franciscusge
sticht te Wolvega, het schoolbestuur kenne
lijk beoogde de te stichten school slechts 
voor meisjes te bestemmen, zoodat de meer
bedoelde aanvrage en de daarop door den 
burgemeester genomen beschikking aan de 
onderwerpelijke aanvraag om medewerking 
tot de eerste inrichting van het 7e en Be leer
jaar aan de Roomsch-Katholieke lagere 
school te Wolvega, ten behoeve van de res
teerende jongens-leerlingen, niet in den weg 
staat ; 

dat derhalve, nu aan de vereischten van 
art. 73 der Lager Onderwijswet 1920 is vol
daan, de gevraagde medewerking alsnog kan 
worden verleend; 

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 
betreffende de b evoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche D e
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van den Commissaris en de (waarnemende) 
bestuursraden der provincie Friesland en van 
het besluit van den burgemeester van West
stellingwerf van 23 November 1943, no. 1, te 
beslissen , dat de door het bestuur der 
Roomsch-Katholieke lagere school te Wol
vega gevraagde medewerking tot de eerste 
inrichting van het 7e en Be leerjaar aan die 
school door het gemeentebestuur van West
stellingwerf alsnog behoort te worden ver-
leend. (A. B.) 
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I8 Augustus I944· ARREST van den Hoo
gen Raad. (R. 0. art. 2.) 

Electriciteitsconcessie, verleend door 
Staat aan Provincie onder verplichting 
tot levering aan eiken gegadigde. Vor
dering eener Gemeente tot verklaring 
voor recht, dat de Provincie tot leve
ring aan haar verplicht is en tot ver
oordeeling der Provincie tot levering en 
onthouding van stopzetting op straffe 
van een dwangsom. 

De bevoegdheid van de rechterlijke 
macht is afhankelijk van het voorwerp 
van het geschil, d. i. van het recht, 
waarin de aanlegger vraagt beschermd 
te worden. Beslissend is dus de aard 
van de door den aanlegger gestelde 
rechtsverhouding en niet de aard van 
de werkelijk bestaande rechtsverhou
ding. 

Het recht van levering van electrici
teit te vorderen (door de Gemeente ge
grond op haar aanvaarding van een be
weerdelijk in de concessie vervat der
den-beding) is een recht van schuld
vordering. De gevraagde rechtsverkla
ring strekt mede tot bescherming van 
dat recht. Niet doet af of de verbinte
nis wordt beheerscht door publiek- dan 
wel door privaatrecht. Overigens is de 
beweerde verbintenis tusschen conces
sionaris en derde onderworpen aan het 
burgerlijk recht, ook al zou de concessie 
zelf worden beheerscht door publiek 
recht. 

De vordering tot verklaring voor 
recht dat stopzetting der levering een 
onrechtmatige daad zou opleveren met 
veroordeeling der Provincie, zich daar
van, op straffe van een dwangsom te 
onthouden, zoekt haar grond in art. 
1401 B. W. en betreft een geschil over 
een burgerlijk recht. 

De bescherming, die art. 1401 geeft, 
is niet uitgeput met de daarin gegeven 
aanspraak op schadevergoeding na be
gaan onrecht, doch strekt zich ook uit 
tot maatregelen van preventie voor het 
geval ernstig dreigt, dat onrecht staat 
te geschieden. 

[Anders concl. Proc.-Gen.: ,,Schuld
vordering beteekent in art. 2 R. 0. 
geldvordering. Door 's Hofs beslissing 
is daarvan hier geen sprake. 

Gezien 's Hofs beslissing omtrent het 
publiekrechtelijke karakter der conces
sie, is hier geen geschil over burgerlijke 
rechten aanwezig.] 

De Gemeente Alkmaar, voor wie optreedt 
haar Burgemeester B . A. van der Sluys, 
eischeresse tot cassatie van een op 17 Juni 
1943 door het Gerechtshof te Amsterdam 
tusschen partijen gewezen arrest, adv. Mr. 
A. E. J. Nysingh, 

tegen: 
de Provincie Noord-Holland, voor wie op
treedt haar Commissaris Mr. A. J. Backer, 
verweerster in cassatie, adv. Mr. A. F. Vis
ser van IJzendoorn. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden arrest blijkt: 
dat de gemeente Alkmaar de Provincie 

heeft gedaagd voor de Arr.-Rechtbank te 
Haarlem, daarbij stellende: 

"dat door den Staat der Nederlanden bij 
K. B. van 29 Augustus 1913 No. 59 aan de 
Kennemer Electriciteits-Maatschappij te 
Bloemendaal, behoudens ieders recht tot we
deropzegging, concessie is verleend voor den 
aanleg en de exploitatie van inrichtingen en 
van werken tot het voortbrengen, geleiden, 
transformeeren, verdeelen en leveren van 
electriciteit met uitzondering van die ten be
hoeve van telegrafen en telefonen, en zulks 
op de bij dat besluit gevoegde voorwaarden; 

dat, na wijziging dier voorwaarden, bij K. 
B . van 23 Januari 1918 No. 43 gemelde con
cessie is gesteld ten name van de Provincie 
Noord-Holland, waarbij de voorwaarden op
nieuw gewijzigd zijn; 

dat vervolgens de voorwaarden zijn gewij
zigd bij K . B. van 1 Augustus 1923 No. 58 
en van 20 Maart 1934 No. 22 en thans ondei.
meer inhouden: 

a. dat de concessie geldt voor het geheele 
vasteland der provincie Noordholland, be
houdens enkele uitzonderingen ten deze niet 
van belang (art. 1); 

b. art. 4. 
1. De concessionaris is verplicht, voor 

zoover deze verplichting door Ons of van 
Onzentwege niet aan een ander is opgelegd, 

. binnen het gebied waarover zich hare con-
cessie uitstrekt met inachtneming van art. 6. 
eiken gegadigde het verkrijgen van electri
schen stroom te waarborgen. 

2. Behoudens het bepaalde in het achtste 
lid van dit artikel is de concessionaris ver
plicht de stroomlevering aan anderen bin
nen het concessiegebied te doen geschieden 
met inachtneming van de algemeene voor
waarden, welke ten aanzien dier stroomleve
ring met goedkeuring van Onzen Minister 
van Waterstaat zijn vastgesteld. 

3. Bij deze algemeene voorwaarden, welke
overigens voor verschillende categorieën van 
verbruikers verschillend zullen kunnen zijn 
zal o.m. worden bepaald het tarief, volgens 
hetwelk de stroom zal moeten worden gele
verd. 

4. enz.; 
c. art. s enz. 
d. art. 6 enz. 
welke bepalingen door de Provincie zijn 

aanvaard en deze binden; 
dat de Provincie Noord-Holland exploi

teert een bedrijf tot het opwekken, geleiden, 
leveren en verkoopen van electrischen 
stroom; 

dat de gemeente Alkmaar, die reeds op 13 
Juni 1912 en 27 Augustus 1914 dienaangaan
de overeenkomsten had afgesloten met de
Kennemer Electriciteits-Maatschappij (K. 
E.M.) op 5 December 1918 een stroomleve
ringscontract heeft afgesloten met genoemde 
provincie, in werking getreden op 1 Januari 
1919, waarin met ingang van 1 Januari 1922 
zekere wijzigingen zijn aangebracht en waar
in bepalingen voorkomen, onder meer be-
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treffende den aard van den door de Provin
cie te leveren stroom, prijsberekening en be
taling, terwijl in art. 15 dier overeenkomst 
werd bepaald, dat de Provincie dit contract 
niet eerder zou kunnen opzeggen dan tegen 
1 Januari 1938, met inachtneming van een 
termijn van ten minste 18 maanden; 

dat de gemeente Alkmaar exploiteert een 
bedrijf tot het distribueeren naar en het leve_ 
ren en verkoopen aan haar ingezetenen van 
den door de Provincie opgewekten en aan de 
gemeente verkochten en geleverden stroom; 

dat de Provincie tijdig het contract tegen 
1 Januari 1938 heeft opgezegd en het stand
punt heeft ingenomen en kenbaar gemaakt, 
dat zij zelf de stroomlevering aan de inge
zetenen zou ter hand nemen en dat zij noch 
verplicht noch bereid was verder aan de ge
meente Alkmaar den stroom te leveren, be
noodigd voor het distributiebedrijf; 

dat de Provincie zich bij een voorloopige 
regeling bereid heeft verklaard met stroom
levering als gebruikelijk, door te gaan tot 31 
Mei 1938, echter niet daarna; 

dat de gemeente Alkmaar, die zelf geen 
bedrijf tot het opwekken van stroom bezit 
of mag voeren, vanaf I Juni 1938 in de on
mogelijkheid zou komen te verkeeren stroom 
aan haar afnemers te verkoopen en te leve
ren, waaruit zoowel voor haar inwoners als 
voor haar zelve, als distribuante en afneem
ster voor zich zelf, onherstelbaar groot onge
mak en schade zou ontstaan; 

dat de Provincie ten slotte bereid is ge
bleken de stroomlevering aan de gemeente 
Alkmaar voort te zetten als voorheen, tot de 
eindbeslissing in het te voeren rechtsgeding, 
onder voorwaarde dat uiterlijk tegen een 
rechtsdag in Juli 1938 zoude worden gedag
vaard; 

dat de Provincie verplicht is aan de ge
meente Alkmaar stroom te leveren ingevolge 
voormelde concessievoorwaarden, waarop de 
gemeente zich tegenover de Provincie kan 
beroepen en waaruit het recht der gemeente : 
levering te vorderen, voortspruit, hebbende 
deze de verplichting tot levering aan haar 
aanvaard ; 

dat toch de gemeente Alkmaar gegadigde 
is tot het verkrijgen van stroom in den zin 
van art. 4 der concessievoorwaarden en zich 
als zoodanig aan de Provincie heeft kenbaar 
gemaakt en wel niet alleen tot het verkrij
gen van stroom voor eigen verbruik doch ook 
tot het verkrij gen van stroom voor haar dis
tributiebedrijf, zoodat zij het ten behoeve 
van gegadigden gemaakte bovenomschreven 
beding, rechtsgeldig vermocht te aanvaarden ; 

dat althans stopzetting der stroomlevering 
aan de gemeente Alkmaar, een onrechtmatige 
daad van de Provincie zoude opleveren, als 
zijnde een handeling in strij d met een pu
bliekrechtelijken plicht, m et wettelijke voor
schriften en met de bepalingen der boven
vermelde concessievoorwaarden, althans in 
strijd met de haar ten opzichte van derden 
betamende zorgvuldigheid ;" 

dat Alkmaar op die gronden heeft gevor
derd : 

x. Verklaring voor recht : 
a. dat zij is gegadigde tot het verkrijgen 

van electrischen stroom in den zin van de 
aangehaalde concessievoorwaarden, ook voor 
den stroom benoodigd voor haar distributie-
bedrijf; . 

b. dat de Provincie Noord-Holland ver
plicht is haar te leveren den electrischen 
stroom door haar gewenscht zoo voor eigen 
gebruik als voor haar distributiebedrijf; 

2. veroordeeling van de Provincie om on
verminderd voort te gaan met levering van 
stroom aan haar en zich geheel te onthouden 
van eiken maatregel, welke deze stroom
levering in strijd met de behoefte aan stroom 
van de gemeente Alkmaar, in aard of hoe
veelheid zoude kunnen belemmeren, beper
ken of opheffen : 

3. veroordeeling van de Provincie tot be
taling van een dwangsom van f 10,000 voor 
iederen dag, dat zij in gebreke mocht blijven 
aan de sub 2 gevorderde veroordeeling te 
voldoen en gelijke dwangsom wegens iedere 
handeling, welke op die veroordeeling in
breuk mocht maken; 

0. dat de Provincie heeft geantwoord: 
"dat in de bij dagvaarding aangehaalde 

bepalingen der concessievoorwaarden het 
wezen der concessie niet op juiste wijze tot 
uitdrukking is gekomen; 

dat zij niet verplicht is aan de gemeente 
stroom te leveren anders dan voor eigen ver
bruik; 

dat de concessie haar bindt tegenover het 
Rijk ; 

dat de gemeente aan die concessie niet een 
eigen recht kan ontleenen; 

dat het stroom leveren ingevolge het tus
schen partijen bestaan hebbende stroomle
veringscontract, in het wezen der zaak niet 
was - voor zoover het betreft distributie 
- het nakomen door de Provincie van een 
verplichting tegenover de, gemeente, doch in 
wezen der zaak was een verplichting ten 
behoeve van de consumenten; 

dat de gemeente fungeerde als tusschen
persoon en daarbij winst maakte; 

dat dit winstmaken echter niet ligt in de 
bedoeling der concessie, ja zelfs ganschelijk 
ligt buiten de sfeer, waarop de concessie zich 
beweegt en bewegen moet; 

dat de gemeente, voor zoover het de distri 
butie betreft, niet is een gegadigde in den 
zin van art. 4 de r concessie; 

dat zoowel het Rijk als de Provincie van 
oordeel is, dat "gegadigde" in art. 4 betee
kent: ,.gegadigde tot verbruik"; 

dat de Provincie nooit een verplichting 
tot leveren tegenover de gemeente als gega
digde in den zin der concessie heeft aan
vaard, immers het gebruik maken van de 
gemeente als tusschenpersoon voor de leve
ring aan consumenten, zulk een aanvaarding 
niet in zich sluit; 

dat indien m en in het petitum xa schrapt 
de slotwoorden : ,.ook voor den stroom be
noodigd voor haar distributiebedrijf" de 
Provincie tegen het toewijzen van dit on
derdeel geen bezwaar heeft, al meent zij dat 
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het geven van een dergelijk declaratoir niet 
behoort tot de competentie van den burger
lijken Rechter; 

dat voor zoover zij verplicht is aan de 
gemeente stroom te leveren, zulks een pu
bliekrechtelijke verplichting is, waarvan een 
bevel tot nakoming niet door den burger
lijken Rechter kan worden gegeven, welke 
rechter mitsdien onbevoegd is van een vor
dering daartoe kennis te nemen;" 

0. dat de Rb. bij vonnis van 16 Jan. 1940 
(1940 no. 186, Red.) de ingestelde vordering 
heeft toegewezen, doch het Hof bij het be
streden arrest op het beroep van de Provincie 
dit vonnis heeft' vernietigd en de Rechtbank 
onbevoegd heeft verklaard om van de inge
stelde vordering kennis te nemen, na dien
.aangaande - voorzooveel noodig ambts
halve - te hebben overwogen: 

"dat, krachtens art. 2 der wet R. 0. aan 
den burgerlijken Rechter zijn opgedragen de 
kennisneming en beslissing van alle geschil 
len over eigendom of daaruit voortvloeiende 
rechten en over schuldvorderingen ·of bur
gerlijke rechten; 

dat in deze geen sprake is van een geschil 
over eigendom of een daaruit voortvloeiend 
recht, noch van een schuldvordering in deJ1 
zin .van genoemd · artikel, zoodat te onder
·zoeken slechts overblijft: of het onderhavige 
geschil betreft een burgerlijk recht; 

dat de ingestelde vordering is gegrond, 
primair op een, in de aan de provincie ver
leende, bij repliek geproduceerde concessie, 
beweerdelijk gelegen overeenkomst, tot na
koming waarvan de gemeènte de provincie 
.tegenover haar gehouden acht, subsidiair op 
een onrechtmatige daad, bestaande in het 
niet naleven door de provincie, van, beweer
delijk, in, de voorwaarden dier concessie ge
geven voorschriften; 

dat in verband met het vorenoverwogene 
voor de beoordeeling van 's Rechters be
voegdheid, zoo ten aanzien van den primai
ren als ten aanzien van den subsidiairen 
grondslag van den eisch, de vraag moet wor
den beantwoord of de gemeente aan de aan 
de provincie verleende concessie, eenig bur
gerlijk recht kan ontleenen; 

dat dit niet het geval is, indien de con
cessie met name art. 4 der voorwaarden, ge
acht moet worden van publiekrechtelijken 
aard te zijn, waarbij, naar 's Hofs inzicht 
niet ter zake doet of de concessionaris een 
overheidslichaam, dan wel een particulier is; 

dat het Hof van oordeel is, dat het pu
blikrechtelijk karakter dier concessie en 
van genoemd art. 4 niet valt te miskennen; 

dat toch uit de overgelegde bij K. B. ver
leende concessie en de daarbij behoorende 
voorwaarden, naar welk een en ander het 
Hof verwijst, en in het bijzonder uit de om
standigheden, dat de Staat daarbij, 

a. geen voordeelen voor zich bedong en 
b. · zich wijziging dier voorwaarden en 

goedkeuring van - of positieve voorschrif
ten omtrent - de wijze van exploitatie dier 
concessie voorbehoudend, eenzijdig de vrij
heid van de concèssionaris bij die exploi
tatie, aan banden legde, volgt dat de be-

doeling van den Staat daarbij geen andere 
was, dan het, langs publiekrechtelijken weg, 
vervullen van zijn eigenaardige overheids
taak: te zorgen voor de algemeene welvaart, 
door het treffen van doelmatig geachte maat
regelen waardoor voor de inwoners der pro
vincie Noord-Holland de mogelijkheid tot 
gebruik van electrischen stroom werd ge
opend of bestendigd; 

dat dit niet anders wordt, doordat bij die 
concessievoorwaarden in een enkel geval 
(art. 19 en 20) overleg tusschen Staat en 
concessionaris en - bij gebrek aan over
eenstemming tusschen hen - de tusschen
komst van scheidslieden werd voorgeschre
ven, noch door het bij art. 15 der voorwaar
den bepaalde omtrent naasting door den 
Staat bij intrekking der concessie, terwijl 
ook het feit, dat volgens de wet, concessie 
voor het verwekken en distribueeren van 
electrischen stroom niet noodzakelijk was, 
niet tot een tegengestelde opvatting leidt, te 
eerder niet, nu naar 's Hofs inzicht, ter uit
voering van dàtgene waartoe concessie werd 
verleend, onvermijdelijk was, volgende het 
tegendeel niet uit de door de gemeente, ter 
weerlegging daarvan, aangehaalde bepaling 
van art. 26 der concessievoorwaarden;" 

0. dat de Gemeente dit arrest bestrijdt 
met het navolgende middel van cassatie: 

S. of v. t. van de . artt. 160, ·161, 162, 163 
en 168 Grondwet; 2 en 20 R. O.; 1, 5, 48, 
59, 126, 154, 156 en 353 Rv., 1269, 1270, 

, 1271, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1349, 
1350, 1351, 1353, 1355, 1356, 1365, 1374, 
1375, 1376, 1388, 1389, 1401, 1402, 1403, 
1690 en 1691 B. W ., in _verband met de Kon. 
Besluiten van 29 Augustus 1913 no. 59; 25 
Mei .1915 no. 40, 23 ·Januari 1918 .no. 43, 1 
Augustus 1923 no. 58 en 20 Maart 1934 no. 
2 2, door te beslissen als voormeld, 

ten onrechte 
1 °. omdat eischeres wel degelijk aanhan

gig gemaakt heeft een geschil over schuld
vordering en andere burgerlijke rechten in 
den zin van de Grondwet en de Wet op de 
Rechterlijke Organisatie, immers ageert uit 
- en nakoming vraagt van - een door .haar 
gesteld vorderingsrecht tot levering aan haar 
door verweerster van electrischen stroom, 
en bescherming vraagt in haar toekomende 
burgerlijke rechten, waartoe immers de ver
plichting tot nakoming van Qvereenkomsten 
en daarin ten behoeve van derden gemaakte 
en door deze aanvaarde bedingen gelijk die 
tot het zich onthouden van onrechtmatige 
daden en vergoeding en voorkoming van 
daardoor geleden of te lijden schade (waar
toe de vordering in al haar onderdeelen me
de strekt) behooren; 

2 °. omdat de bevoegdheid van den Bur
gerlijken Rechter niet afhangt van - en 
mitsdien niet wegvalt door - het oordeel 
dat de Burgerlijke Rechter zich over de ge
grondheid van ingestelde vorderingen en 
hare grondslagen mocht hebben gevormd, 
weshalve onjuist is 's Hofs beslissing dat voor 
de beoordeeling van 's Rechters bevoegdheid 
de vraag moet worden beantwoord of eische
res aan de aan verweerster verleende ,con-
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cessie eenig burgerlijk recht kan ontleenen, 
en bovendien onjuist is 's Hofs verdere be
slissing, dat dit niet het geval is, indien de 
concessie met name art. 4 der voorwaarden, 
geacht moet worden van publiekrechtelijken 
aard te zijn, 

aangezien de omstandigheid dat geklaagd 
wordt over een handelen in strijd met voor
schriften van publiekrechtelijken aard ( waar -
door de Staat, gelijk het Hof overweegt, 
eenzijdig de vrijheid van de concessionaris 
bij de exploitatie aan banden legde), niet 
wegneemt dat dergelijk handelen een on
rechtmatige daad oplevert, althans kan op
leveren, ten aanzien waarvan de burgerlijke 
Rechter bevoegd is te oordeelen indien, zoo
als in casu, diens bevoegdheid niet door 
eenige speciale wettelijke bepaling of rege
ling is uitgesloten; 

3 °. omdat het feit dat de Staat bij dd ver
leening der concessie geen andere bedoeling 
had dan het langs publiekrechtelijken weg 
vervullen van zijn eigenaardige overheids
taak: ,,te zorgen voor de algemeene welvaart, 
door het treffen van doelmatig geachte maat
regelen, waardoor voor de inwoners der pro
vincie Noord-Holland de mogelijkheid tot 
gebruik van electrischen stroom werd ge
opend of bestendigd", geenszins de conclu
sie wettigt dat de concessie, waarvan vast
staat dat deze voor het verwekken en distri
bueeren van electrischen stroom niet nood
zakelijk was en voor verweerster slechts ver
bindend is geworden tengevolge van hare 
vrijwillige aanvaarding dier concessie - heb
bende althans eischeres dit laatste onweer
sproken gesteld hetgeen door het Hof niet 
weerlegd is - een publiekrechtelijk karak
ter heeft noch het daaraan door het Hof ver
bonden gevolg dat eischeres daaraan eenig 
burgerlijk recht niet kan ontleenen, 

hebbende het Hof hierbij tevens uit het 
oog verloren dat, voorzoover de vorderingen 
op onrechtmatige daad waren gegrond, 
eischeres haar recht niet ontleent aan de 
concessie, doch aan het door haar gestelde 
handelen en voorgenomen handelen van ver
weerster; 

4 °. omdat het Hof uit het oog heeft ver
loren dat zijn standpunt ten aanzien van het 
door eischeres mede gedaan beroep op on
rechtmatige daad, voortspruitende uit een 
handelen in strijd met de zorgvuldigheid, 
welke verweerster in het maatschappelijk 
verkeer ten opzichte van derden, in casu 
eischeres betaamt, toepassing mist, en ten 
aanzien van dien grondslag de ingestelde vor
deringen in ieder geval ter kennisneming 
staan van den burgerlijken Rechter, 

subsidiair: omdat het Hof heeft nagelaten 
uitspraak omtrent de ingestelde vorderingen, 
voor zoover op dien grondslag berustende en 
omtrent de bevoegdheid van den burgerlijken 
Rechter te dien opzichte, te doen; 

0. dat art. 2 R . 0 . de uitsluitende bevoegd
heid van de rechterlijke macht tot kennis
neming van de daarbij vermelde geschillen 
afhankelijk stelt van het voorwerp van het 
geschil, dat is van het recht, waarin de aan
legger vraagt beschermd te worden ; 

dat derhalve die bevoegdheid moet be
oordeeld worden naar den aard van de door 
den aanlegger gestelde rechtsverhouding en 
niet naar den aard van de werkelijk bestaan -
de rechtsverhouding, hetgeen het Hof schijnt 
te hebben miskend, toen het zich zette tot 
he~ onderzoek, hetwelk tot het oordeel leid
de, dat de ten processe overgelegde, door het 
Rijk aan de Provincie verleende concessie 
een publiekrechtelijk karakter zou dragen ; 

0. dat de Gemeente ten deze in de eerste 
plaats aan de vordering ten grondslag heeft 
gelegd een verbintenis welke zou zijn ont
staan, doordien zij als derde een beweerde
lijk bij het verleenen van de concessie door 
den concessiegever ten laste van den con
cessionaris en ten behoeve van derden-ge
gadigden gemaakt beding tot levering van 
electriciteit zoude hebben aanvaard; 

dat zij uit dien hoofde stelt gerechtigd te 
zijn om levering van electriciteit v an de pro
vincie te eischen en levering van stroom van 
de provincie vordert; 

dat een recht om levering van electriciteit 
te vorderen is een recht van schuldvordering, 
als vermeld in art. 2 R. 0., en de gevraagde 
rechtsverklaring mede strekt tot bescher
ming van dat recht; 

dat voor de vraag, of er een recht van 
schuldvordering naar dat artikel aanwezig 
is, niet afdoet, of de verbintenis wordt be
heerscht door publiek- dan wel door privaat
recht, doch bovendien de beweerde verbin
tenis tusschen concessionaris en derde - ten 
deze toevallig beiden publiekrechtelijke 
lichamen - tot levering van electriciteit on
derworpen is aan het burgerlijk recht, ook 
al zou de concessie zelf worden beheerscbt 
door publiek recht; 

0. dat de Gemeente in de tweede p laats 
aan de vordering heeft ten grondslag gelegd 
de stelling, dat stopzetting van de levering 
aan haar van electriciteit door de P rovincie 
een onrechtmatige daad zou opleveren, als 
zijnde een handeling in strijd met een pu 
bliekrechtelijken plicht, met wettelijke voor
schriften en met de bepalingen der concessie
voorwaarden, althans in strijd met de haar 
ten opzichte van derden betamende zorgvul 
digheid; 

dat de Gemeente niet heeft gevorderd 
schadevergoeding geleden door een reeds ge
pleegde onrechtmatige handeling van de Pro
vincie, doch een verklaring voor recht hier
op neerkomende, dat stopzetting een on
rechtmatige daad zou opleveren, met veroor -
deeling op straffe van een dwangsom om 
zich te onthouden van zoodanige handeling, 
stellende de Gemeente daartoe gerechtigd te 
zijn, omdat de Provincie kenbaar had ge
maakt tot die stopzetting te zullen overgaan, 
waaruit voor de Gemeente en haar inwoners 
onherstelbaar groot ongemak en schade zou 
de ontstaan; 

dat ook deze vorderingen hun grond zoe
ken in art. 1401 B. W ., daar de bescherming, 
die dit artikel geeft , niet is uitgeput met de 
daarin met zooveel woorden gegeven aan
spraak op schadevergoeding na begaan on
recht, doch zich ook uitstrekt tot maatregelen 
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van preventie voor het geval ernstig dreigt, 
dat onrecht staat te geschieden; 

dat hieruit voortvloeit, dat bij dezen twee
den grondslag van de vordering als voorwerp 
van het geschil is aan te merken een verbin
tenis, die naar artikel 1401 - derhalve een 
bepaling van burgerlijk recht - zoude rusten 
op de Provincie bij te verwachten optreden 
harerzijds ten nadeele van de Gemeente, en 
aan den rechter de bescherming wordt ge
vraagd, welke dat artikel daartegen zoude 
verleenen; 

dat mitsdien wat betreft dezen grondslag 
aanwezig is een geschil over een burgerlijk 
recht als vermeld in art. 2 R. O.; 

0. dat uit een en ander volgt, dat de on
derdeelen 1 en 2 van het middel gegrond zijn; 

dat wijders onderdeel 3 geen behandeling 
behoeft, omdat voor al het voorgaande 
het geenerlei verschil maakt, of de gestelde 
concessie al dan niet een publiekrechtelijk 
karakter heeft; 

dat in dit verband opmerking verdient, 
dat, nu het antwoord op deze vraag voor de 
bevoegdheid van de rechterlijke macht irrele
vant is, 's Hofs op dit punt ten overvloede 
gegeven oordeel den rechter bij de verdere 
behandeling der zaak ten gronde niet bindt; 

dat eindelijk ook het vierde onderdeel bui
ten behandeling kan blijven, daar het door de 
Gemeente meàe gedaan beroep op onrecht
matige daad, voortspruitende uit een han
délen in strijd met de zorgvuldigheid, welke 
de Provincie ten opzichte van derden be
taamt, deel uitmaakt van den tweeden grond
slag, waarover de Hooge Raad in zijn geheel 
hierboven heeft beslist; 

V emietigt het bestreden arrest van het 
Gerechtshof te Amsterdam; 

Verwijst de zaak naar het Hof, ten einde 
·haar met inachtneming van 's Hoogen Raads 
arrest verder te behandelen en te beslissen; 

Veroordeelt de Provincie in de kosten op 
<ie voorziening in cassatie gevallen, (salaris 
f 1000). 

Conclusie van den Proc.-Gen. Wijnveldt. 

Post alia: 
"Bij dit middel rijst allereerst de vraag welk 

rechtskarakter aan het begrip "concessie" 
moet worden toegekend, een woord, waarom
trent zooals in appèl werd opgemerkt een 
grenzelooze spraakverwarring bestaat. Reeds 
in 1899 wees van Gelein Vitringa hierop in 
zijn verhandeling: ,,De rechterlijke macht 
tegenover de Amsterdamsche gasconcessie", 
(R. M. 1899, 563), en in 1939 schreef Wiarda 
in "Overeenkomsten met overheidslichamen" 
(blz. 179 en 180) in gelijken zin. 

Cluysenaer in zijn artikel "Publiekrechte
lijke Overeenkomsten" (R. M. Th. 1942, blz. 
519) merkt op : ,,Thans kan wel als heer
schende worden aanvaard die opvatting, die 
van het rechtskarakter van de vergunning en 
de concessie niet wil spreken : onder het ééne 
woord begrijpt men hier inderdaad twee vol
komen verschillende instituten, n.l. zoowel 
een eenzij dige overheidsdaad, een beschik
king, als een burgerrechtelijke overeen-

komst." Inderdaad, er was en is nog altijd 
verwarring omtrent het begrip, hetgeen bij 
gebreke van een wettelijke regeling niet kon 
uitblijven. 

De.litteratuur welke op dit onderwerp be
trekking heeft hier volledig op te sommen, 
acht ik niet gewenscht daar deze evenals de 
desbetreffende rechtspraak, vrijwel geheel is 
opgenomen in genoemde artikelen, waaraan 
dan nog als verdere bronnen moeten worden 
toegevoegd de praeadviezen van Rutgers en 
Sybenga, uitgebracht voor de Nederlandsche 
Juristenvereeniging in 1927, (Is wettelijke 
regeling van de concessie gewenscht?), die 
van Kruseman en J. H. Scholten aan de Ver
eeniging voor Administratief Recht in 1941, 
en de beschouwingen van Beel en Wiarda 
over publiekrechte!. overeenkomsten, overge_ 
legd aan dezelfde Vereeniging in 1943. 

De Noordhollandsche electriciteitsvoor
ziening heeft veel stof doen opwaaien en 
kwam ook in de Tweede Kamer uitvoerig ter 
sprake bij de behandeling der Electriciteits
wet (Hand. Tweede Kamer 1937/1938, blz. 
1759-1765, mede te vinden in de Schuur
man & Jordens-uitgave no. 125, in het bij
zonder blz. 45 vlg.). 

Het belangrijke geschilpunt, dat in de 
thans aanhangige procedure, in de eerste 
plaats den strijd tusschen de Gemeente Alk
maar en de Provincie Noord-Holland be
heerscht heeft, n.l. of Alkmaar zich terecht / 
als gegadigde tot het verkrijgen van electri
schen stroom beschouwde, komt in cassatie 
niet aan de orde; het loopt thans uitsluitend 
over de bevoegdheid van den burgerlijken 
rechter. 

In het eerste onderdeel van het middel 
deelt de Gemeente, na vooraf haar vorde
ring, zooals zij deze bij inleidende dagvaar
ding heeft ingesteld, te hebben weergegeven, 
mede hoe die dagvaarding gelezen behoort te 
worden. Dit kan haar echter naar mijn mee
ning niet baten, daar het Hof in de rechts
overwegingen drie en volgende bij zijn on
derzoek of het geschil een burgerlijk recht 
betreft als zijn oordeel uitspreekt, dat het 
publiekrechtelijk karakter van de concessie 
waar het in dit geding over gaat, niet valt te 
miskennen, hetgeen het Hof dan nog nader 
in zijn arrest uiteenzet in de rechtsoverwe
gingen acht en negen. De stelling van eische
res bij dit onderdeel verdedigd, komt hierop 
neer, dat zij bij de inleidende dagvaarding 
bescherming zou gevraagd hebben in haar 
toekomende burgerlijke rechten. 

Het Hof leest echter in de dagvaarding 
niet dat hier sprake is van een privaatrech
telijke overeenkomst en private rechten, en 
heeft de vraag omtrent de bevoegdheid des 
rechters onderzocht door den aard van het 
recht waarvoor bescherming gevraagd werd, 
na te gaan. Dit kan noodig zijn, want al is de 
vordering gegrond op het verlangen vermo
gensschade te voorkomen, zoo volgt daaruit 
m. i. niet zonder meer dat de rechter op grond 
van art. 2 R. 0. bevoegd is van de vordering 
kennis te nemen. Blijken moet daarbij dat 
het burgerlijk recht het belang, waarvoor 
men bescherming vraagt, beschermt. Ook uit 
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de arresten van 31 December 1915 (W. 9944; 
N. J. 1916, 407; W . P. N . R. no. 2439), 31 
Mei 1935 (W. 12992 ; N. J. 1935, 1477), 14 
Juni 1935 (W. 12997; N . J. 1935, 1475) en 
11 December 1936 (1937, no. 72) valt af te 
leiden, dat het Hof in deze zaak den juisten 
weg bewandeld heeft, In de dagvaarding is 
in het midden gelaten of de vordering van 
eischeres op privaatrecht of op publiekrecht 
steunt, want dit stuk zwijgt over de vraag of 
de concessie, waarvan ten deze sprake is, pu
bliek-, dan wel privaatrechtelijk is. Daarom 
treedt het Hof in een onderzoek naar den 
aard dezer concessie en in het bijzonder naar 
de vraag welk recht de Gemeente daaraan 
ontleent. Thans in cassatie moet worden uit
gegaan van 's Hofs opvatting t. a. v. hetgeen 
in de dagvaarding staat, zoodat aan het eer
ste onderdeel van het middel feitelijken 
grondslag ontbreekt. 

Het Hof zegt in de derde rechtsoverwe-
ging, dat hier geen sprake is van een geschil · 
over eigendom of een daaruit voortvloeiend 
recht, noch van een schuldvordering in den 
zin van art. 2 R. 0. en onderzoekt dan verder 
alleen of het onderhavige geschil een burger-
lijk recht betreft. , 

Partijen hebben in vorige instanties en ook 
in cassatie uitvoerig gedebatteerd over de 
vraag · wat onder "schuldvordering" te ver
staan is, een vraag welke kon en moest rijzen 
nu eischeres niet eene geldvordering had in-· 
gesteld, doch zich bepaald heeft, van den 
rechter te verlangen dat de tegenpartij zich 
op een bepaalde wijze zou gedragen; Ik meen 
hierop de aandacht te- moeten vestigen, daar 
het middel m. i. ten onrechte stelt, dat eische
res vergoeding en voorkoming van door de te 
voren omschreven handelingen der Provincie 
geleden of te Jijden schade vordert. Hierin 
wo.rdt niet verandering gebracht door de toe
voeging in dit middel, dat de vordering in al• 
haar onderdeelen daartoe mede strekt. 

Eischeres wil door hetgeen zij in dit mid• 
del zegt, een uitlegging geven aan het bij de 
inleidende dagvaarding gevorderde, welkè 
echter in strijd is met de lezing van het Hof. 
Dit toch ziet in de vordering alleen een eisch 
tot naleving van de publiekrechtelijke con
cessie. Schuldvordering beteekent in art. 2 

R. 0.: geldvordering, en wanneer geld ge
vorderd wordt, is de burgerlijke rechter be
voegd, al steunt de actie op het publieke 
recht. (cfr. H . R. 19 Juni 1908, W. 8722) . 
Door 's Hofs beslissing is hiervan in deze 
zaak geen sprake. 

Nu eischeres betoogt, dat, wanneer men 
hier een "schuldvordering" niet wil aanne
men, er in elk geval toch een geschil over 
burgerlijke rechten aanwezig is, zoodat de 
burgerlijke rechter bevoegd is, kan ik mij 
daarmede, gezien 's Hofs beslissing omtrent 
het publiekrechtelijk karakter dezer concessie 
niet vereenigen. Al moge de plicht om over
eenkomsten na te leven, wortelen in het bur
gerlijk recht (art. 1374 B. W .), evenals de 
plicht zich van onrechtmatige daden te ont
houden (art. 1401 B. W.) , zooals de geachte 
pleiter voor eischeres aanvoerde, zoo brengt 
dit eischeres niet verder , nu het Hof niet 

heeft aangenomen, dat een privaat-rechtelijke 
overeenkomst gesteld is en evenmin een vor
dering tot het voorkomen van krenking der 
private rechten van Alkmaar. 

Bij het tweede onderdeel gaat eischeres er 
van uit, dat hetgeen zij sub 1 heeft gezegd 
juist is, en dat de burgerlijke rechter dus be
voegd was over het bij de dagvaarding ge
stelde geschil te oordeelen, zulks geheel los 
van de vraag of de bij die dagvaarding inge
roepen burgerlijke rechten al dan niet be
staan en al dan niet terecht zijn ingeroepen. 
De rechtsoverwegingen vijf en zes van het 
Hof worden hiermede aangevallen. 

Bij de bespreking van het eerste onderdeel 
gaf ik als mijn meening te kennen, dat de 
daarbij verdedigde stelling onjuist is. Hieruit 
vloeit voort, dat ik mij ook met het tweede 
onderdeel niet vereenigen kan, daar ook hier 
weer geldt, dat voor de beoordeeling der be
voegdheid beslissend is, hetgeen bij dagvaar
ding gesteld werd (men zie het reeds aange- . 
haalde arrest van 31 Mei 1935, waarbi j 
Meijers een onderschrift gaf in N.J. 1935, 
1477) . Het Hof nu duidt nergens in het ar- · 
rest aan, dat_ de Gemeente Alkmaar gevraagd 
heeft beschermd te worden in een burgerlijk 
recht. 

Het middel zegt verder onder 2, zóoals ik 
het meen te moeten lezen, dat het Hof ten 
onrechte besliste, dat de burgerlijke rechter 
onbevoegd was, omdat ook, al wordt ge-

, klaagd over handelen · in strijd met voor
schriften ·van publiekrechtelijken aard, een 
dergelijk handelen een onrechtmatige daad 
kan opleveren, waarover de burgerlijke rech
ter bevoegd is te oordeelen, tenzij zulks na
drukkelijk is uitgesloten. Ik acht dat middel, 
aldus gezien, dan onjuist. De burgerlijke 
rechter is slechts bevoegd, indien bescher
ming wordt gevraagd in een burgerlijk recht 
of wanneer een geldvordering is ingesteld. 

• Aldus ook A. G. Besier in zijn conclusie bij 
het arrest van 20 April 19a3 (W. II702; N. J. 
1923, 689), waarbij de Hooge Raad m.i. een 
standpunt innam, afwijkende van de andere 
beslissingen. 

Hetgeen Alkmaar vordert, heeft alleen de 
strekking vermogensschade te voorkomen, 
maar valt daardoor nog niet onder art. 2 R. 0 . 

Het standpunt van eischeres, die er van 
uitgaat, dat de burgerlijke rechter bevoegd 
is vast te stelle n , dat de overheid onrechtma 
tig handelt en dus ten deze het bij dagvaar
ding gevorderde declaratoir mag geven, ge
zien dat de rechter dikwijls hetzelfde doet bij 
een vordering tot betaling van schadevergoe
ding in geld, moge praktisch wenschelijk zijn , 
maar acht ik ontoelaatbaar gezien art. a R. 0 . 
Ik geef gaarne toe, dat de beperking waartoe 
deze bepaling m. i . dwingt bij onrechtmatige 
handelingen, welke tot het z.g. publiekrecht 
behooren, het voorkomen van dergelijke ge
dragingen moeilijk maakt, omdat op dat 
oogenblik een schuldvordering nog niet be
staat. Een ruimere uitlegging van art. 2 R .O., 
in den zin zooals . eischeres dit voordraagt, 
komt naar mijn gevoelen echter in strijd met 
de geschiedenis dezer bepaling, welke ont
staan is in een tijd (1815) dat men een· on -



191 28 AUGUSTUS 1944 

derscheid tusschen privaatrechtelijke en pu
bliekrechtelijke geschillen vrijwel niet kende. 

Zeer zeker blijkt ook uit de rechtspraak, 
dat de burgerlijke rechter aan de Overheid 
bevelen kan geven (b.v. H. R. 7 Mei 1915, 
W. 9828; N. J. 1915, 794 - 18 April 1935, W. 
12948, N. J. 1935, 887, 14 Juni 1935, W. 
12997; N. J. 1935, 1475 - 11 Dec. 1936; 
1937, no. 72), maar dit kan alleen, ingeval 
de Overheid de burgerlijke rechten van den 
betrokkene aantast. Uit die arresten volgt 
m. i. niet, dat de burgerlijke rechter dwang
maatregelen kan treffen ~- a. v. den Staat of 
zijn organen om publiekrecht na te leven. 

In de zesde overweging zegt het Hof, dat 
Alkmaar aan de concessie eenig burgerlijk 
recht niet kan ontleenen, indien deze geacht 
moet worden van publiekrechtelijken aard te 
zijn, waarna het in de overwegingen 7-9, er 
toe komt aan te nemen, dat de concessie van 
publiekrechtelijken aard is. Het derde onder
deel van het middel bestrijdt deze opvatting 
en hare gronden. Eischeres gaat hierbij uit 
van haar grondgedachte. Zij ziet in deze con
cessie er een welke een privaatrechtelijken 
vorm heeft, doch neemt verder bij dit onder
deel wederom aan, dat het er niets toe doet 
voor de rechtsverhouding tusschen conces
sionaris en derden. 

Wanneer bij deze concessie sprake is van 
een z.g. publiekrechtelijke overeenkomst, die 
door het gemeene recht wordt beheerscht, 
voorzoover daarvan niet is afgeweken in het 
positieve recht of door den aard van den 
taak der Overheid, is volgens eischeres de in
gestelde vordering gewettigd krachtens art. 
1353 B. W. Meent men -echter te moeten 
denken aan een eenzijdig publiekrechtelijke 
overheidsdaad, die publiekrechtelijke ver
plichtingen oplegt en publiekrechtelijke 
rechten vestigt, dan is de vordering naar 
eischeres meent, eveneens terecht ingesteld 
tot voldoening aan den plicht of krachtens 
art. 1401 B. W . 

Tot staving van haar gedachtengang be
roept eischeres zich bij dit onderdeel van "het 
middel o.a. op het arrest van r Februari 1918 
(W. 19246; N. J. 1918, 325), waarbij de 
Hooge Raad beslist heeft, dat al is de ver
gunning een ·publiekrechtelijke en de verlee
ning daarvan met het daaraan verbinden van 
voorwaarden een overheidsdaad, daarom toch 
wel uit ctie voorwaarden burgerrechtelijke 
betrekkingen konden worden geboren. 

Wat betreft het rechtskarakter dezer con
cessie meen ik uit 's Hofs arrest, in het bij 
zonder uit de overweging acht onder b te 
mogen afleiden, dat het Hof den overeen
stemmenden wil om een privaatrechtelijk 
contract te sluiten, hetgeen noodig is voor 
het tot stand komen van een burgerrechte
lijke overeenkomst, niet aanwezig acht. 

Het onderdeel drie zegt, dat omtrent de 
concessie vaststaat, dat deze voor het ver
wekken en distribueeren van electrischen 
stroom niet noodzakelijk was en voor de 
Provincie slechts verbindend is geworden 
door hare vrijwillige aanvaarding dier con
cessie, doch m.i. volgt uit het tweede gedeel
te der negende rechtsoverweging (beginnende 

, met: ,,terwijl ook het feit") het tegendeel. 
Het Hof is juist van oordeel, dat hoewel de 
wet geen concessie eischt, hier de omstan
digheden een concessie noodzakelijk maak
ten voor wie een opwekkings- en distributie
electriciteitsbedrijf wilde exploiteeren. Dit 
punt mist derhalve feitelijken grondslag, 
evenals de mededeeling, dat de concessie 
voor de Provincie slechts verbindend is ge
worden, door haar vrijwillige aanvaarding. 
Dit is in overweging acht sub b niet te lezen. 

Het slot van het derde onderdeel : ,,heb
bende het Hof hierbij tevens uit het oog ver
loren dat, voorzoover de vorderingen op on
rechtmatige daad waren gegrond, eischeres 
haar recht niet ontleent aan de concessie , 
doch aan het door haar gestelde handelen en 
voorgenomen handelen van verweerster", zal 
m. i. evenmin tot cassatie kunnen leiden. 
daar de onrechtmatigheid van het handelen 
beoordeeld moet worden. Deze eisch voert 
onmiddellijk weer tot de concessie, en dus 
tot de hierboven besproken vraag of de vor
dering een zoodanige is, dat de burgerlijke 
rechter krachtens art. 2 R . 0. bevoegd is er 
kennis van te nemen. 

Hetgeen het vierde onderdeel van het mid
del primair stelt, acht ik in strijd met het
geen het Hof in de hierboven volledig weer
gegeven vierde rechtsoverweging zegt. De 
Gemeente heeft haar vordering niet ingesteld 
los van de concessie, dus ook niet uitsluitend 
op grond van de zorgvuldigheid welke de Pro" 
vincie jegens de Gemeente in acht had moe
ten nemen. Het middel zegt wel anders, doch 
gelet ·op 's Hofs aangehaalde feitelijke vast
stelling, mist het daardoor feitelijken grond-· 
slag. 

De subsidiaire klacht aan dit middel ver
bonden, kan m. i. moeilijk tot cassatie leiden,, 
nu het Hof uitgemaakt heeft, dat eischeres 
geen vorderingen heeft ingesteld, welke op 
de grondslagen berusten in cassatie door haar
naar voren gebracht. 

Van oordeel dat het middel in zijn onder
deelen niet tot cassatie kan leiden, conclu
deer ik tot verwerping van het beroep en 
veroordeeling van eischeres in de kosten de
zer procedure". 

(N. J.) 

28 Augustus z944. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat. (Wegenwet art. 11.) 

De uitspraak op een beroep, als be
doeld in art. II 4e en 6e lid der We
genwet, moet als betreffende een ge
schil, bedoeld in art. 17 sub 2 der Ver
ordening 152/1941 , geschieden door den 
Commissaris der provincie en de be
stuursraden, en niet door den Commis
saris, waarnemend de taak van Ged. 
Staten, alléén. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat, 

Gezien het beroep, ingesteld door M. van 
Emmerik en 24 anderen te Den Dungen 
tegen het besluit van den Commissaris der 
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provincie Noordbrabant, waarnemende de 
taak van de Ged. Staten dier provincie van 
10 November 1943, G. nr. 62, Ie afdeeling, 
waarbij het voetpad genaamd "Lange Pad" 
-0nder de gemeente Den Dungen aan het 
openbaar verkeer is onttrokken; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
14 Juni 1944, No. 88); 

0. dat, nadat H. Sleutjes en 5 anderen te 
Den Dungen zich tot het Bestuur dezer ge
meente hadden gewend met het verzoek om 
het voetpad, genaamd " Lange Pad'', aan het 
openbaar verkeer te onttrekken, de burge
meester, waarnemende de taak van den raad, 
bij zijn besluit van 17 Mei 1943 op dit ver
zoek afwijzend heeft beschikt, uit overwe
ging, dat het Lange Pad een voetpad is, loo
pende van de Paterstraat bij perceel kadas
traal bekend gemeente D en Dungen, sectie 
B, No. 735, naar de Spekstraat bij perceel 
kadastraal bekend gemeente Den Dungen, 
-sectie B. No. 2497; dat het voetpad ongeveer 
300 meter lang is; dat de afstand van het 
beginpunt tot het eindpunt van het voetpad 
via de Paterstraat en de Spekstraat ongeveer 
900 meter groot is; dat uit een ingekomen be
zwaarschrift van J. van der Aa en anderen 
blijkt, dat door bewoners van de Spekstraat 
en omgeving regelmatig van het voetpad ge
bruik wordt gemaakt en wel vooral om zich 
naar de kom van het dorp, naar school of 
lcerk te begeven; dat het beschikbaar komen 
van een stuk teelgrond alleen geen reden is 
-om een weg aan het openbaar verkeer te ont
trekken en in het onderhavige geval niet op
weegt tegen de voordeelen, welke het voetpad 
biedt; 

dat, nadat de verzoekers van dit besluit in 
beroep waren gekomen, de Commissaris der 
provincie Noordbrabant, waarnemende de 
taak van Ged. Staten dezer provincie, bij 
zijn besluit van 10 November 1943, G. nr. 62, 
I e afdeeling, het voetpad, genaamd "Lange 
Pad", onder de gemeente D en Dungen aan 
het openbaar verkeer heeft onttrokken, daar
bij overwegende, dat - met uitzondering van 
perceel B 735 (eigendom van den appellant 
Sleutjes) noch de aanliggende, noch andere 
gronden een uitweg op dit pad hebben, zoo
dat bij onttrekking geen perceelen van den 
-0penbaren weg worden afgesneden; dat door 
de opheffing van het pad een stuk grond ter 
grootte van ± 1650 m 2 vrij komt om te wor
den beteeld; dat het ook op gronden van 
openbare orde wenschelijk is het pad op te 
heffen, wijl de uitvoering van politietoezicht 
-0p het pad moeilijk is en andere wegen in een 
goede verbinding voorzien; 

dat van deze beslissing M. van Emmerik 
en 24 anderen te Den Dungen in beroep zijn 
gekomen, aanvoerende, dat de beslissing van 
den burgemeester, die met den plaatselijken 
toestand alleszins op de hoogte is, het rechts
gevoel van alle belanghebbenden ter plaatse 
bevredigt behalve van een zestal personen, 
die, belust op een stukje grond, dit bij hun 
eigen landerijen willen inlijven; dat voor de 
gezamenlijke buurtbewoners van de Spek
straat en verder wonenden het voetpad, zoo-

als in het bezwaarschrift aan den burgemees
ter van Den Dungen uitvoerig is uiteenge
zet, sinds menschenheugenis en zelfs sinds 
eeuwen een groote beteekenis heeft ; dat een 
omweg van meer dan 400 meter voor school
gaande kinderen en ook voor anderen met 
name in dezen tijd, waarin bruikbare rijwie
len schaars worden, niet te onderschatten is ; 
dat het hun ontgaat, welk gewicht kan wor
den gehecht aan de overweging van den Com
missaris, dat aanliggende gronden op dit 
openbare voetpad. geen uitweg hebben; dat 
daardoor juist te scherper geteekend wordt, 
dat in casu van een openbaar voetpad sprake 
is, hetwelk in het terrein een volkomen af
gesloten geheel vormt, en wel door slooten, 
muren en heggen; dat zij met den burgemees
ter van D en Dungen het volkomen eens zijn. 
dat het beschikbaar komen van een stuk teel
grond alleen geen reden is, om een weg of 
voetpad aan het openbaar verkeer te ont
trekken en in het onderhavige geval geens
zins opweegt tegen de voordeelen, welke het 
voetpad biedt; dat de slotoverweging van den 
Commissaris betreft de uitoefening van het 
politietoezicht; dat den burgemeester van 
Den Dungen ongetwijfeld deze overheidstaak 
niet is ontgaan; dat het politietoezicht op dit 
pad even moeilijk of gemakkelijk is als op 
alle andere landelijke wegen en voetpaden ; 
dat het merkwaardig mag heeten, dat in den 
loop van den zomer en den herfst, nadat van 
de zijde van het· gemeentebestuur eenige zorg 
aan het openbare voetpad " de Lange Pad" is 
besteed, dit voetpad reeds in veel beteren 
toestand is komen te verkeeren; dat, indien 
momenteel na zwaren regenval de toestand 
van het voetpad wordt vergeleken met den 
toestand van de zoogenaamde Paterstraat, 
vanwaar het voetpad, gezien van de kom 
van het dorp Den Dungen af, zijn begin heeft, 
de toestand van den openbaren rijweg de Pa
tcrstraat in het voordeel van "de Lange Pad" 
uitvalt; dat, daar in het onderhavige geval 
een groot belang van alle bewoners van de 
Spekstraat en verder wonenden voorligt bij 
de handhaving van het meergenoemde voet
pad, waartegenover niets anders staat dan 
een klein persoonlijk belang van H. Sleutjes 
en vijf anderen, zij verzoeken de beslissing 
van den Commissaris der provincie Noord
brabant dd. 10 November 1943 te vernieti
gen en het voetpad, genaamd "Lange Pad" 
onder de gemeente Den Dungen als ope .. !:>aar 
voetpad te handhaven; 

0. dat art. 17 van de achtste verordening 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied van 11 Augustus 1941, 
betreffende bijzondere maatregelen op ad
ministratiefrechtelijk gebied (Verordeningen
blad nr. 152/1941) in afwijking van artikel 16, 
2de lid sub 2, onder meer bepaalt, dat, voor
zoover tot dusver Ged. Staten 1) kennis ne
men van geschillen van bestuur, of 2) uit
drukkelijk waren aangewezen om te oordee
len over andere geschillen, deze werkzaamhe
den gemeenschappelijk door den Commissa
ris der provincie en de bestuursraden worden 
waargenomen; 

dat het in het onderwerpelijke geval be
K. 2663 
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treft een krachtens artikel II der Wegenwet, 
4e en 6e lid, aan Ged. Staten ter beslissing 
opgedragen beroep, hetwelk als een geschil, 
als hierboven sub 2) bedoeld, is àan te mer
ken; 

dat de uitspraak op dit beroep gemeen
schappelijk door den Commissaris der pro
vincie en de bestuursraden had moeten ge
schieden, en niet, zooals hier heeft plaats ge
had, door den Commissaris der provincie, 
waarnemende de taak van Ged. Staten al
leen; 

dat de bestreden beslissing, daargelaten of 
zi; ten gronde juist kan worden geacht, mits
d ien niet ken worden gehandhaafd; 

Gezien de Wegenwet en de bovenvermelde 
verordening; 

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: 

het besluit van den Commissaris der pro
vincie Noordbrabant, waarnemende de taak 
van Ged. Staten dezer provincie, van 10 No
vember 1943, G. nr. 62, 1e afdeeling, te ver-
nietigen. (A. B.) 

9 October z944. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat. (Wegenwet art. 11.) 

E en krachtens art. II, 4e en 6e lid, 
aan Ged. Staten ter beslissing opgedra
gen beroep is aan te merken als een 
geschil, bedoeld sub 2 van art. 17 der 
achtste verordening van den Rijkscom
missaris van II Aug. 1941 (Verord.-blad 
157/i941). De uitspraak op dit beroep 
had dus moeten geschieden gemeen
schappelijk door den Commissaris en de 
waarnemende bestuursraden, en niet 
door den Commissaris, waarnemende de 
taak van Ged. Staten, alléén. 

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 den Commissaris der pro
vincie Overijssel, ter waarneming van de 
taak van de Ged. Staten dier provincie, van 
.24 Maart x943, rio. 2x82/2242, 3e Afd., hou
dende ongegrondverklaring van haar beroep 
tegen het besluit van den burgemeester der 
gemeente Deve nter, ter waarneming van de 
taak van den raad dier gemeente, van 23 
October 1942, E .D . no. 201/4928, waarbij 
afwijzend werd beschikt op haar verzoek om 
de spoorbrug en den toegangsweg van deze 
brug af tot de grens van de gemeenten De
venter en Voorst aan het openbaar verkeer 
te onttrekken ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
2 Augustus 1044, no. 86; 

0. dat de burgemeester van Deventer, ter 
waarneming van de taak van den raad, bij 

L . I944 

zijn besluit van 23 October xq42, E.D. no. 
201/4928, afwijzend heeft beschikt op het 
verzoek der N .V. Nederlandsche Spoorwegen 
te Utrecht om de spoorbrug en den toegangs
weg van deze brug af tot de grens van de 
gemeenten Deventer en Voorst aan het open
baar verkeer te onttrekken; 

dat daarbij o. a. is overwogen, dat het ver
zoek van de N.V. Nederlandsche Spoorwegen 
in de eerste plaats steunt op de omstandig
heid, dat de spoorbrug in Mei x940 gedeelte
lijk verl}ield is en thans niet meer voor het 
openbaar verkeer is te gebruiken, waardoor 
dit verkeer genoodzaakt is geweest een an
dere richting te volgen; dat de omstandig
heid, dat de spoorbrug tengevolge van de 
oorlogsgebeurtenissen gedeeltelijk is vernield 
en thans voorloopig zoodanig is hersteld, dat 
zij slecht., voor spoorwegverkeer gebruikt 
kan worden, geen argument voor de onttrek
king kan oplev~ren, daar immers op de N.V. 
Nederlandsche Spoorwegen de verplichting 
rust een brug te hebben en te onderhouden, 
welke ook door het gewone verkeer kan wor
den gebruikt, met welke laatste omstandig
heid bij de definitieve herstelling rekening 
zal kunnen en moeten worden gehouden; dat 
het verkeer, hetwelk vóór 10 Mei 1940 zoo
wel van de spoorbrug als van de schipbrug 
gebruik kon maken, door de omstandigheden 
inderdaad genoodzaakt is geworden uitslui
tend de schipbrug te passeeren, gelijk ook 
het geval was, vóór de spoorbrug werd ge
bouwd; dat het echter ten eenenmale onjuist 
is, hieruit de gevolgtrekking te maken, dat 
daardoor geen noemenswaardige last zou zijn 
veroorzaakt; dat reeds de omstandigheid, 
dat de gemeente Deventer zich destijds be
langrijke financieele offers heeft getroost om 
naast de schipbrugverbinding door middel 
van de ook voor gewoon verkeer ingerichte 
spoorbrug een vaste verbinding tusschen de 
beide IJsseloevers te verkrijgen, aantoont, 
dat de overheid de groote voordeelen, welke 
daarin voor het verkeer gelegen waren, heeft 
begrepen en erkend; dat van de spoorbrug 
vóór 10 Mei 1940 dan ook een druk gebruik 
werd gemaakt, zoowel door voetgangers en 
wielrijders als door voertuigen en motorrij
tuigen, die daardoor het dikwijls lange wach
ten voor de geopende schipbrug ontgingen, 
terwijl bij ijsgang en hoog water de spoor
brug de eenige verbinding vormde; dat het 
verkeer van en naar de meer noordelijk ge
legen gedeelten van rechter- en linker IJssel
oever door gebruik te maken van de spoor
brug een belangrijke verkorting van den af 
te leggen afstand verkreeg; dat toegegeven 
kan worden, dat - wanneer de nieuwe vaste 
brug voor gewoon verkeer zal zijn openge
steld, hetgeen thans nog niet het geval is -
het bezwaar van de verkeersstremming over 
de schipbrug zal zijn opgeheven, maar het 
belang van den karteren afstand onvermin
derd en zelfs in sterkere mate blijft voort
bestaan, omdat de nieuwe vaste brug verder 
naar het zuiden is gelegen dan de tegenwoor
dige schipbrug; dat - daargelaten de vraag, 
of door het aanleggen van dubbel spoor op 
het weggedeelte tusschen de spoorbrug en 

13 
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den Twelloschen bandijk, het meer inten
sieve spoorwegverkeer en het algemeen be
lang worden gediend - niet is in te zien, 
waarom de aanleg niet op zoodanige wijze 
zou kunnen geschieden, dat het gewone ver
keer den toegangsweg behoudt; dat mitsdien 
op het gedane verzoek afwijzend moet wor
den beschikt; 

dat, nadat van dit besluit de N.V. Neder
landsche Spoorwegen in beroep was geko
men, dit bij besluit van den Commissaris der 
provincie Overijssel, ter waarneming van de 
taak van de Gedeputeerde Staten dier pro
vincie, van 24 Maart 1943, no. 2182'2242, 3e 
Afd., ongegrond is verklaard, waarbij o.a. is 
overwogen, dat bij de beoordeeling van deze 
aangelegenheid dient te worden gelet op alle 
bezwaren, welke onttrekking voor het open
baar verkeer oplevert, ongeacht of die be
zwaren al dan niet schriftelijk of mondeling 
bij het gemeentebestuur zijn ingebracht; dat 
reeds bij den aanleg van de spoorbrug door 
de overheid het groote belang van een vaste 
brugverbinding voor het gewone verkeer 
werd ingezien; dat dit belang sindsdien in 
verband met de enorme ontwikkeling van 
het verkeer zeer veel grooter is geworden; 
dat dit belang weliswaar zal verminderen 
wanneer de nieuwe vaste brug over den IJs
~el voor gewoon verkeer zal zijn gereedge
komen en voor het verkeer zal ziin openge
steld, maar zeer zeker niet in die· mate, dat 
op grond daarvan zou kunnen worden be
sloten tot opheffing van de openbaarheid 
van den onderwerpelijken weg; dat een be
roep op de tegenwoordige omstandigheden 
niet toelaatbaar is, wijl rekening moet wor
den gehouden met de belangen van het ver
keer in normale tijden; dat de beoogde ont
trekking voor het normale verkeer vooral 
van en naar de mee noordelijk gelegen dee
len van de stad en van den rechter en linker 
IJsseloever zeer nadeelig moet worden ge
acht; dat, daar de belangen van het verkeer 
zich tegen de gevraagde onttrekking verzet
ten, het beroep van de appellante ongegrond 
moet worden geacht; · 

dat van het genoemd besluit de N.V. Ne
derlandsche Spoorwegen in beroep is geko
men, aanvoerende, dat men met den vroe
geren weg over de spoorbrug indertijd de be
doeling heeft gehad om het verkeer, dat nor
maal over de schipbrug ging, bij ijsgang of 
andere gelegenheden dat de schipbrug uit
viel, te kunnen continueeren, zonder een 
vaste brug voor het gewoon verkeer te be
hoeven te maken; dat dit interlocale ver
keer nu, naar het haar voo-rkomt, zonder 
eenigen twijfel met den weg over de nieuwe 
brug voor gewoon verkeer beter is gediend , 
dan met den vroegeren weg op de spoorbrug, 
welke weg daarmede dus geacht moet wor
den zijn bestemming te hebben verloren; dat 
de Commissaris bij het letten op alle bezwa
ren, welke onttrekking aan het openbaar ver
keer oplevert, niet voldoende gelet heeft op 
de belangen van den spoorwegdienst; dat de 
belangen van den spoorwegdienst algemeene 
belangen zijn, welke ver uitgaan boven 
plaatselijke verkeersbelangen; dat, indien 

d eze plaatselijke verkeersbelangen van tame
lijk geringen omvang zijn, de algemeene be
langen van den spoorwegdienst moeten voor
gaan; dat, indien tot het herstellen van den 
reeds sedert 1940 te niet geganen verkeers
weg over de spoorbrug zou moeten worden 
overgegaan, dan - aannemende, dat geen 2e 
spoor over deze brug wordt gelegd - daartoe 
de beide uit de overbrugging bij Zaltbom
mel afkomstige, verlengde, enkelsporige vak
werkbruggen zouden moeten worden vervan
gen door nieuwe, breedere bruggen, waar
over het spoorweg- en gewoon verkeer op de 
vóór den men Mei 1940 gebruikelijke wijze 
zou kunnen plaats vinden en de reeds ge
sloopte trottoirgedeelten, leuningen enz. op 
de aansluitende bruggen weer zouden moe
ten worden aangebracht; dat tevens op den 
zuidelijken oever het baanlichaam weder ge
schikt gemaakt zou moeten worden voor ge
woon verkeer; dat de kosten van een en an
der globaal geschat, ongeveer f 540.000 zou
den bedragen; dat, indien hetzij nu, hetzij 
later, wèl wordt overgegaan tot het voor dub
bel spoor inrichten van deze overbrugging, 
het bij vasthouden aan den eisch, dat de brug 
voor gewoon verkeer geschikt moet zijn, stel
lig noodig zal zijn twee bovenbouwen naast 
elkaar te leggen, op elke waarvan één spoor 
en één voor gewoon verkeer geschikt ver
keersstrook liggen, hetgeen weer tengevolge 
heeft, dat een veel ingrijpender wijziging van 
den onderbouw noodig zou worden, dan in
dien de enkelsporige bruggen door dubbel
sporige zouden worden vervangen; dat het 
dan wellicht de voorkeur zou verdienen een 
geheel nieuwen onderbouw te maken, en men 
er toe zou komen een geheel nieuwe brug 
voor gewoon verkeer te gaan bouwen; dat zij 
het waarschijnlijk acht, dat zii binnen enkele 
jaren zal overgaan tot het inrichten van de 
brug te Deventer voor dubbel spoor; dat in 
beide gevallen - dus zoowel indien zij nu, 
als indien zij pas over eenige jaren tot spoor
verdubbeling overgaat - het voldoen aan 
den eisch der gemeente Deventer zou leiden 
tot het doen van uitgaven, welke - uit een 
algem.een economisch oogpunt bezien - niet 
verantwoord kunnen worden geacht; dat 
haars inziens een feitelijke verandering in 
den toestand bijvoorbeeld door oorlogsom
standigheden geenszins behoeft mede te 
brengen, dat een teniet gegane weg weder 
aangelegd moet worden en dus niet van den 
legger van wegen wordt afgevoerd; dat zij 
verzoekt, den onderhavigen weg alsnog aan 
het openbaar verkeer te onttrekken, omdat 
deze zijn eigenlijke bestemming t.w. het in
terlocale verkeer te dienen heeft verloren 
door den aanleg van den nieuwen verkeers
weg en de brug voor gewoon verkeer, terwijl 
de nevenbestemming voor het locale verkeer, 
namelijk vervanging van den schipbrugweg 
bij bijzondere gelegenheden, evenmin meer 
aanwezig is, nu de gemeente het verkeer over 
de schipbrug zelve naar de nieuwe verkeers
brug heeft gelegd, zoodat de bovenbedoelde 
vervanging van de schipbrug niet meer noo
dig is, wijl deze geheel vervalt, en omdat in 
dezen tegenover de plaatselijke belangen van 
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het wegverkeer het algemeen rijksbelang van 
het spoorwegverkeer veel b!!langrijker is; 

0 . dat artikel 17 van de achtste verorde
ning van den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied van n Augustus 
1941, betreffende bijzondere maatregelen op 
administratiefrechtelijk gebied (verordenin
genblad no. 152/1941) in afwijking van arti
kel 16, 2e lid, sub 2, onder meer bepaalt, dat, 
voorzoover tot dusver Gedeputeerde Staten 
1) kennis namen van geschillen van bestuur, 
of 2) uitdrukkelijk waren aangewezen om te 
oordeelen over andere geschillen, deze werk
zaamheden gemeenschappelijk door den 
Commissäris der provincie en de bestuurs
raden worden waargenomen; 

dat het in het onderwerpelijke geval be
treft eene krachtens artikel II der Wegen
wet, 4e en 6e lid, aan Gedeputeerde Staten 
ter beslissing opgedragen beroep, hetwelk als 
een geschil, als hierboven bedoeld, is aan te 
merken; 

dat de uitspraak op dit beroep gemeen
schappelijk door den Commissaris der pro
vincie en de waarnemende bestuursraden 
had moeten geschieden, en niet, zooals hier 
heeft plaats gehad, door den Commissaris 
der provincie, waarnemende de taak van .Ge
deputeerde Staten, alleen ; 

dat weliswaar de Commissaris der provin 
cie Overijssel in zijn desbetreffende ambts -
bericht meedeelt, dat het besluit van den 
Commissaris der provincie en de waarne
mende Bestuursraden in gemeenschappelijk 
overleg en in volledige overeenstemming is 
genomen, doch dat in verband met artikel 3, 
tweede lid, van de Beschikking van den Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat van 21 November 1941, ter uit
voering van de Achtste Verordening van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied betreffende bijzondere 
maatregelen op administratief-rechtelijk ge
bied (aanpassing van de wettelijke bepalin
gen betreffende waterstaatsaangelegenhe
den) ( Nederlandsche Staatscourant 1941, 
no. 236) te dezen aanzien de tekst van het 
besluit zelf, dat als autoriteit, die het besluit 
nam, slechts den Commissaris der provincie 
noemt, beslissend moet worden geacht; 

dat de bestreden beslissing, daargelaten of 
zij ten gronde juist kan worden geacht, mits
dien niet kan worden gehandhaafd; 

Gezien de Wegenwet en de bovenvermelde 
verordening; 

Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver
ordening no. 2.1/xq40 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 besluit van den Commissaris der pro
vincie Overijssel , waarnemende de taak van 
de Gedeputeerde Staten dier provincie, van 
24 Maart 1943, no. 2182/2242, 3e Afd., te 
vernietigen. 

(A.B.) 

zo October 1944. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Pensioen
wet 1922 art. 48, 1e lid.) · 

Een (vak)onderwijzeres, die haar 
taak niet naar behooren en zonder 
schade voor haar gezondheid kan ver
vullen, tenzij elk half jaar bij de vast
stelling der roosters met haar belangen 
bijzonder wordt gerekend, terwijl het 
geenszins vaststaat, dat dit steeds mo
gelijk zal zijn, is· niet geschikt voor de 
verdere waarneming van haar betrek
king. 

Uitspraak in zake : 
J. H ., wonende te Rotterdam, klaagster, 

niet verschenen, 
tegen : 

den Pensioenraad, gevestigd te 's-Graven
hage, verweerder, niet verschenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de gedingstukken; 
Gelet op de behandeling van het twistge

ding ter openbare terechtzitting; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0 . dat verweerder bij beslissing van 8 No

vember 1943 heeft verklaard: 
dat J. H ., onderwijzeres in de handwerken 

bij het Openbaar Lager Onderwijs te Rotter
dam, niet uit hoofde van ziekten of gebreken 
voor de verdere waarneming van haar be
trekking ongeschikt is; 

0. dat verweerder bi.i beslissing van 14 
T· mi 1944 de bezwaren tegen voormelde be
slissing heeft afgewezen, daarbij overwegen
de : enz. ; 

0 . dat J . H . tijdig van deze beslissing in 
beroep is gekomen en bij klaagschrift heeft 
aangevoerd: 

dat de geneeskundigen J. A. Stenfert 
Kroese en Mw. Dr. A. F. A. S. van West
rienen , beiden te Rotterdam, klaagster on
geschikt verklaarden voor de verdere waar
neming harer betrekking en het twijfelachtig 
vonden, of het voorstel van Dr. Kramer een 
bevredigend effect zou hebben, doch zich wel 
er mede konden vereenigen, indien de voor
gestelde proef onder medische controle zou 
plaats vinden; 

dat die medische controle niet heeft plaats 
. gehad; 

dat er gedurende de voorgestelde proef 
geen verbetering heeft plaats gehad; 

dat integende~,l de bloeddruk aanmerkelijk 
hooger is geworden; 

dat het in verband met de afwijking aan 
het hart en den v erhoogden bloeddruk ge
wenscht is, dat het voorgestelde medische 
onderzoek alsnog zoo spoedig mogelijk plaats 
vindt: 

In rechte: 
0. dat tusschen partijen in geschil is, of 

klaagster, toen zij - kennelijk omstreeks 
April 1943 - pensioenkeuring aanvroeg, al 
dan n iet uit hoofde van ziekten of gebreken 
ongeschikt was voor de verdere waarneming 
van hare betrekking van onderwijzeres in de 
handwerken bij het openbaar lager onderwijs. 
te Rotterdam ; 
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0. dat de keurende geneeskundigen J. A. 
Stenfert Kroese en Mw. Dr. A. F. A. S . van 
Westrienen haar daartoe ongeschikt achtten 
wegens bij haar vastgestelde hypertensie en 
lichte hartvergrooting en wegens rheumati
sche klachten zonder duidelijke afwijkingen, 
doch met gewrichtsrheumatiek in de anam
nese; 

0. dat Dr. P. H. Kramer, die klaagster op 
verzoek van verweerder van 27 tot 30 Juli 
1943 observeerde, als diagnose stelde: 1. cli
macterische bezwaren, 2. nerveuse klachten, 
.'!• matige bloeddrukverhooging en 4. lichte 
hartvergrooting; 

dat hij in zijn op 4 Augustus 1943 uitge
bracht rapport verklaarde, dat de onder 1 en 
2 genoemde klachten het voornamelijk wa
ren, welke klaagster hinder gaven; 

dat het hem echter mogeliik leek, dat een 
regeling getroffen wordt, welke het zijns in
ziens haar niet onmogelijk zou maken haar 
werk vol te houden, namelijk indien men 
haar ter wille zou zijn en haar werk in één 
stadswijk concentreerde; 

dat, indien zulk een regeling niet te ver
wezenlijken zou zijn, de afwijkingen aan hart 
en vaatstelsel zich meer en sneller zouden 
ontwikkelen en ook na een ziekteverlof van 
enkele maanden de werkhervatting in be
trekkeli ik korten tijd op een mislukking zou 
uitloooen; 

0. dat uit een brief van den Burgemeester 
van Rotterdam aan verweerder dd. 8 October 
194'1 onder meer blijkt, dat de behoefte aan 
de diensten der vakonderwijzeressen - als 
klaagster - op de scholen voor gewoon lager 
onderwijs te Rotterdam sterk wisselt; dat 
telkenmale met het begin van het schooljaar 
- 1 Maart en 1 September - de aanwijzing 
dezer onderwijzeressen opnieuw moet worden 
bezien en geregeld; dat klaagster in het afge
loopen schooljaar gedurende 12½ uren per 
week aan e·en zestal scholen les ·gaf, van wel
ke er twee op ongeveer 6 km van haar wo
ning lagen, twee op karteren afstand en twee 
op ongeveer 2 km van hare woning; dat met 
r September 1943 het totaal aantal lesuren 
gelijk bleef en dat er slechts één verandering 
ten gunste van klaagster, wat de standplaats 
der scholen betreft, is aangebracht, terwijl 
in de regeling der lessen - afgezien van de 
lessen op Woensdag en Zaterdag, gegeven op 
in de onmiddellijke nabijheid van elkaar ge
legen scholen op ongeveer 2 km van hare 
woning - voor haar een aanmerkelijke ver
betering is gekomen, doordat de twee voor 
één school bestemde lessen van één uur, die 
vroeger in twee verschillende schooltijden 
werden gegeven, thans op één schooltijd ach
ter elkaar zijn geplaatst, zoodat klaagster 
slechts éénmaal per week op de vier scholen 
aanwezig behoeft te ziin; dat nu nog niet te 
zeggen valt, of in volgende schooljaren de 
mogelijkheid aanwezig zal zijn met de wen
schelijkheid om de werkzaamheden van 
klaagster in één stadswijk te concentreeren 
rekening te houden ; 

0. dat Dr. Kramer, na kennisneming van 
dien brief dd. 8 October 1943, op 27 October 
d . a.v. schriftelijk heeft verklaard, dat het 

zijns inziens gewenscht zou zijn, dat klaag
ster haar taak - nu de regeling der lessen 
voor haar gunstiger is geworden - nog pro
beert voort te zetten en dat nu nog geen af
keuring zou volgen; 

0 . dat verweerder zich met dit oordeel 
heeft vereenigd (hoewel dokter Stenfert 
Kroese en Mw. Dr. Van Westrienen aan het 
effect van de te nemen proef met concen
tratie der werkplaatsen twijfelden) en hier
uit heeft afgeleid, dat klaagster niet uit 
hoofde van ziekten of gebreken ongeschikt is 
voor de verdere waarneming van hare voor
melde betrekking, doch ten onrechte; 

0 . dat een onderwijzeres, die haar taak 
niet naar behooren en zonder schade voor 
haar gezondheid kan vervullen, zonder dat 
bii de elk half jaar opnieuw vast te stellen 
regeling van de werkzaamheden van haar en 
hare collega's met hare belangen zeer bijzon
der rekening wordt gehouden, terwijl het 
geenszins vaststaat, dat dit laatste in billijk
heid steeds mogelijk zal zijn, niet kan wor
den aangemerkt geschikt te zijn voor de ver
dere waarneming van haar betrekking; 

0. dat dus, nog ongeacht de vraag, of de 
genomen Proef is mislukt - gelijk uit het 
klaagschrift zou kunnen worden opgemaakt 
- en of dus ook niet naar het oordeel van 
Dr. Kramer klaagster reeds bij het indienen 
van de aanvrage tot pensioenkeuring eigen
lijk ongeschikt is geweest, de bestreden be
slissing en die van 8 November 1943 moeten 
worden vernietigd; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 
Vernietigt de bestreden beslissing alsmede 

die van 8 November 194'1; 
Verklaart, dat klaagster uit hoofde van 

ziekten of gebreken voor de verdere waar
neming van hare betrekking van onderwijze
res in de handwerken bij het openbaar lager 
onderwijs te Rotterdam ongeschikt is. 

(A.B.) 

z2 October z944. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambte
renwet 1929 art. 30.) 

Ondergedoken gemeente-secretaris 
ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard 
op dezen grond, dat een oproeping om 
ten openbare terechtzitting te verschij
nen voor het geven van nadere inlich
tingen hem niet zou bereiken. 

Uitspraak in zake: 
D. Weima, wonende te Oosterhesselen, 

eischer in hooger beroep, te dezer zake do
micilie gekozen hebbende ten kantore van 
Mr. .J . Verdoem, aan de Markt 9 te Assen, 
niet verschenen, 

tegen: 
den Burgemeester van Oosterhesselen, ge
daagde in hooger beroep, niet verschenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
G ezien de gedingstukken; 
Wat aan~aat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Burgemeester van Oosterhesse-

len, waa rnemende de taak van den raad dier 
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gfmeente, bij besluit van 9 Juli 1943, het
welk door den Commissaris der provincie 
Drenthe is goedgekeurd bij besluit van 22 
Juli 1943, heeft besloten aan D. Weima ont
slag te verleenen als secretaris der gemeente 
Oosterhesselen met ingang van den datum, 
waarop dit besluit van 9 Juli 1943 onherroe
pelijk is geworden, en afschrift van dit be
sluit te zenden aan de echtgenoote van be
langhebbende in verband met het onbekend 
ziin van de verblijfplaats van den heer Wei
nia; zulks na te hebben overwogen: 

dat de gemeente-secretaris, de heer D. 
Weima, op 4 Jun,i 1943 zonder voorafgaande 
kennisgeving is vertrokken en sedert niet is 
teruggekeerd; dat de heer Weima sedert 1 

September 1920 in dienst der gemeente Oos_ 
terhesselen is geweest, waarvan 13 jaren als 
gemeentesecretaris; dat hij zich gedurende 
deze jaren heeft doen kennen als een plichts
getrouw en goed ambtenaar; dat hij onder 
deze omstandigheden niet kan worden ge
handhaafd; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Gronin
gen, bij uitspraak van 2 Maart 1944 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen -
D. Weima niet-ontvankelijk heeft verklaard 
in het door hem ingestelde beroep; 

0. dat Mr. J. Verdoom, als gemachtigde 
van D. Weima, tijdig van die uitspraak bij 
dezen Raad in beroep is gekomen, bij be
roepschrift op de daarbij aangevoerde gron
den vorderende, dat het den Raad behage 
het vonnis, waarvan hooger beroep, te ver
nietigen en het onderhavige geschil terug te 
"'erwiizen naar het Ambtenarengerecht te 
Groningen, althans zoodanige uitspraak te 
geven als de Raad zal vermeenen te behoo
ren: 

In rechte: 
0. dat allereerst moet worden beslist of 

het Ambtenarengerecht te Groningen bij de 
uitspraak, waarvan beroep, terecht den toen
maligen klager niet-ontvankelijk heeft ver
klaard in het door hem ingestelde beroep; 

0. dat de niet-ontvankelijk-verklaring 
steunt op deze overwegingen, dat D . Weima 
met onbekende bestemming zijne woonplaats 
had verlaten, dat eene oproeping om ter 
openbare terechtzitting te verschijnen tot het 
verstrekken van nadere inlichtingen hem niet 
zou bereiken en hij - zoo dit wel het geval 
zou zijn - daaraan niet zou voldoen; dat 
het Gerecht onder deze omstandigheden hem 
niet-ontvankelijk moet verklaren in zijn be
roep, daar eene behoorlijke behandeling op 
deze wiize niet mogelijk is; 

0. dat deze overwegingen evenwel de uit
spraak niet kunnen dragen; 

0. toch, dat op grond van den inhoud der 
gedingstukken als vaststaande moet worden 
aangenomen, dat eischer niet ambtshalve 
door (den voorzitter van) het Ambtenaren
gerecht te Groningen is opgeroepen om per
soonliik ter terechtzitting te verschijnen tot 
het geven van inlichtingen; 

dat geenszins is gebleken, dat eene zooda
nige oproeping den eischer niet zou hebben 
bereikt, indien zij hem ware toegezonden aan 
zijne wettelijke woonplaats; 

dat evenmin is gebleken, dat hij, zoo de 
oproeping hem had bereikt, daaraan niet zou 
hebben voldaan; 

dat - wat van dit alles zij - moet wor
den aangenomen, dat eene beslissing van het 
onderhavige geschil zeer wel mogelijk is zon_ 
der D. Weima nader te hooren_; 

dat voorts niet gebleken is van het be
staan van eenigen anderen grond, welke zou
de kunnen of moeten leiden tot niet-ontvan
kelijk-verklaring van het beroep; 

0. dat dus met vernietiging van de uit
spraak, waarvan beroep, D. Weima _alsn.~g 
ontvankelijk moet worden verklaard m z1Jn 
beroep, ingesteld bij het Ambtenarengerecht 
te Groningen, en dat derhalve krachtens het 
bepaalde rn artikel HO, lid I, der Ambtena
renwet 1929 de zaak naar dat Gerecht moet 
worden teruggewezen om te worden hervat 
in den stand, waarin zij zich bevond; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 
Vernietigt de · uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart D. Weima alsnog ontvankelijk 

in het door hem in eersten aanleg ingestelde 
beroep; 

Wiist de zaak terug naar het Ambtenaren
gerecht te Groningen om te worden hervat in 
den stand, waarin zij zich bevond. 

(A.B.) 

12 October 1944. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken. (Armenwet 
art. 39.) 

Na de evacuatie van het gezin, waar
toe de minderjarige patiënt behoorde, 
was de bond, die dat gezin aan de vo
rige woonplaats bond, verbroken, zoo
dat deze gemeente niet als woonplaats 
voor de toepassing van art. 39 in aan
mèrking kan komen. Nu de vader van 
den patient van x Sept. 1941 tot 12 
Dec. 1943 als monteur op een vliegveld 
is werkzaam geweest in de gemeente 
V., in welke gemeente hij zonder zijn 
gezin tevens gehuisvest was , moet deze 
gemeente als diens woonplaats en dus 
ook van diens op 7 Oct. 1943 in een 
" aangewezen afdeeling" opgenomen 
minderjarigen zoon worden beschouwd. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het geschil over de woonplaats van 
den armlastigen krankzinnige Nicolaas J. van 
Dijk; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 13 September 1944, no. 99); 

0. dat Nicolaas Johannes van Dijk, gebo
ren 7 Februari 1940, zoon van Hendrik Wil
lem van Dijk, met zijn ouders in de gemeente 
's-Gravenzande woonde, waar zijn vader 
vóór Mei 1940 een eigen zaak als electro
monteur dreef; dat, aangezien deze zaak te 
weinig opbracht om zonder ondersteuning te 
kunnen leven, H. \V. van D;;k na het uit
breken van den oorlog besloot voor de Duit
sche Weermacht te werken, hetgeen door 
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hem geschiedde in de gemeente Vlissingen: 
dat het gezin te 's-Gravenzande achterge
bleven, evenwel in November 1942 uit deze 
gemeente werd geëvacueerd en voor de keuze 
gesteld een eigen adres aan te wijzen in het 
daarvoor toegestane gedeelte van het land, of 
anders naar Zaltbommel te gaan, waar woon
gelegenheid voor hem zou worden vrijge
maakt; dat het gezin dit laatste koos, waarop 
het ondergebracht werd in een lokaal van 
,,Het Groote Weeshuis" in deze gemeente, 
waarheen ook de inboedel werd medege
nomen; 

dat Nicolaas Johannes van Dijk op 7 Oc
tober· 1943 werd opgenomen in de aangewe
zen afdeeling Voorgeest van Endegeest te 
Oegstgeest, op welken datum eene verkla
ring, als in het 4de lid van artikel 39 der 
Armenwet bedoeld, door een deskundige als 
daar vermeld werd afgelegd; 

dat over de betaling van de kosten van de 
verpleging van het patiëntje aldaar, geschil 
is ontstaan en de Commissaris der provincie 
Zuid-Holland er niet in is geslaagd dit ge
schil in der minne bij te leggen; 

dat het gemeentebestuur van 's-Graven
zande, voor de betaling van deze kosten aan
gezocht, daartoe niet bereid is gevonden, 
daar na de evacuatie van dit gezin Van Dijk 
uit 's-Gravenzande deze gemeente geen band 
meer met dit gezin had, en, al moge de va
der schriftelijk hebben verklaard op 7 Oc
tober 1943 van plan te zijn geweest zich, zoo 
gauw als de omstandigheden zulks toelieten, 
weder te 's-Gravenzande te vestigen, het ten 
zeerste aan twijfel onderhevig is, of de daar -
bij betrokkene met zijn gezin ooit weer in 
's-Gravenzande zal terugkeeren; 

0. dat de patiënt Nicolaas Johannes van 
Dijk als minderjarige de woonplaats volgt 
van zijn vader, Hendrik Willem van Dijk ; 

dat na de evacuatie van diens gezin uit 
's-Gravenzande in November 1942 de band, 
die hem aan deze gemeente bond, was ver
broken, zoodat deze gemeente niet als woon
plaats voor de toepassing van artikel 39 der 
Armenwet in aanmerking kan komen; 

dat daaraan niet afdoet, dat H. W. van 
Dijk heeft verklaard, zoo gauw als de om
standigheden zulks toelieten, zich weder te 
's-Gravenzande te willen vestigen, vermits 
het geheel onzeker is of dit aanvankelijk 
voornemen in de toekomst voor verwezen
lijking vatbaar zal zijn; 

dat, blijkens de ingewonnen ambtsberich
ten, aangevuld naar aanleiding van een 
schrijven van de Afdeeling van den Raad 
van State voor de Geschillen van Bestuur, de 
vader van den patiënt van 1 September 1941 
tot 12 December 1943 als monteur op een 
vliegveld werkzaam is geweest in de ge
meente Vlissingen, in welke gemeente hij te
vens gehuisvest was; 

dat onder deze omstandigheden en mede 
in aanmerking genomen het feit, dat het ge
zin inmiddels van 's-Gravenzande naar Zalt 
bommel was geëvacueerd en in een lokaal 
van "Het Groote Weeshuis" aldaar was 
ondeq1;ebracht, de gemeente Vlissingen als de 
WOCl!1plaats van H. W. van Dijk en dus ook 

van diens minderjarigen zoon Nicolaas Jo-
hannes dient te worden beschouwd, toen op 
7 October 1943 de laatstgenoemde in de aan
gewezen afdeeling Voorgeest. van Endegeest 
te Oegstgeest werd opgenomen en te zijnen 
aanzien de in het 4de lid van artikel 39 der 
Armenwet bedoelde verklaring werd afge
legd; 

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 Algeme'en Bestuur be
sloten : 

de gemeente Vlissingen aan te wijzen als 
de woonplaats van den armlastigen krank
zinnige Nicolaas J. van Dijk voor de toepas
sing van artikel 3 der Armenwet; 

(A.B.) 

z2 October z944. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken. (Gemeen
tewet art. 244.) 

Bij de samenstelling der begrooting 
voor eenig dienstjaar behoort niet dan 
bij uitzondering te worden beschikt 
over het vermoedelijk batig saldo van 
den gewonen dienst van het vorig 
dienstjaar, en dan nog alleen wanneer 
op groede gronden mag worden aange
nomen, dat de gewone dienst van het 
bedoelde dienstjaar een batig saldo zal 
opleveren tenminste gelijk aan het be
drag, waarover wordt beschikt. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 
- Gezien het beroep, ingesteld door den bur
gemeester der gemeente Diessen tegen het 
besluit van den Commissaris der provincie 
Noord-Brabant van 8 December 1943, G. 
No. 778, Ille afdeeling, waarbij goedkeuring 
is onthouden aan de begrooting dier gemeen
te voor 1943; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (adviezen 
van 26 April 1944, No. 55 en 13 September 
1944, No. 5sf 51); 

0. dat de Commissaris der provincie 
Noord-Brabant, waarnemende de taak van 
Gedeputeerde Staten, bij zijn besluit van 8 
December 1943, G. No. 778, Ille afdeeling, 
aan de begrooting 1943 der gemeente Diessen 
goedkeuring heeft onthouden, uit overweging, 
dat onder de inkomsten van den gewonen 
dienst, op hoofdstuk I, post No. 1, is ge
raamd een bedrag van f 2300 als "gedeelte 
van het (vermoedelijk batig slot van den 
gewonen dienst van het dienstjaar -1942 
(vorigen dienst)"; dat in de memorie van 
toelichting, gedagteekend 18 December 1942, 
de verwachting wordt uitgesproken, dat de 
rekening 1942 - wijl het voornemen bestaat 
daarin het batig saldo van den gewonen 
dienst der rekening 1941 te verantwoorden 
- wel een zoodanig batig slot zal opleveren, 
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dat reeds thans, zonder eenig bezwaar, met 
het hiervoor genoemde bedrag ad f 2300 re
kening kan worden gehouden; 

dat den burgemeester is verzocht om den 
genoemden post v.an de begrooti'ng af te 
voeren en tezijner tijd het saldo van den ge
wonen dienst der rekening I942 op te nemen 
in de begrooting I944, alsmede om op de 
onderhavige begrooting alsnog te ramen het 
batig slot ad f 3,356,47 van den gewonen 
dienst volgens de laatst vastgestelde rekening 
( voor vorigen dienst) in casu de rekening 
I94I; dat de burgemeester aan dit verzoek 
niet wenscht te voldoen op grond, dat het 
zijn voornemen is het saldo van den gewonen 
dienst van eenig dienstjaar voortaan naar 
den opvolgenden dienst over te brengen, te
gen welke handelwijze zich zijns inziens noch 
de begrootings- of rekeningsvoorschriften, 
noch het model der begrooting, verzetten, en 
voorts het enkele feit, dat het saldo van den 
vorigen dienst nog niet - en dat van den 
voor-vorigen dienst wel bekend is, geen re
den oplevert de dezerzijds voorgestane ver
antwoordingswijze (bedoeld is ramings
wijze) toe te passen; dat de burgemeester 
verder betoogt, dat de door hem gevolgde 
methode, nu deze bij tekort-gemeenten ver
plichtend is gesteld, mogelijk en toelaatbaar 
is; dat op het tijdstip, waarop de begrooting 
voor een bepaald jaar moet worden vastge
steld, alleen vaststaat het saldo der reke
ning over den ten opzichte van dat dienst
jaar voor-vorigen dienst en het slot van den 
vorigen dienst nog niet bekend is, hetgeen 
ook in casu het geval was en thans nog is; 
dat de burgemeester niet aannemelijk heeft 
gemaakt, dat de gewone dienst I942 een ba
tig saldo tot het geraamde bedrag zal ople
veren; dat weliswaar gesteld is, dat het saldo 
van den dienst I94I op den dienst I942 zal 
worden geraamd - op grond waarvan een 
zoodanig batig saldo op dien dienst te ver
wachten zou zijn, dat dit de hiervoor be
doelde beschikking ten bate van den dienst 
I943 zou toelaten -, doch dat deze raming 
tot dusver nog niet heeft plaats gehad en 
bovendien de goedkeuring daarvan dezer
zijds bezwaar zou ontmoeten; dat, wanneer 
de dienst I942 geen- of een lager batig saldo 
dan het thans geraamde, zou opleveren, de 
begrooting I943 in casu alleen al uit dien 
hoofde niet zou sluiten en dekking van het 
feitelijk tekort naar een volgenden dienst 
zou worden verschoven - hetgeen niet wen
schelijk is; dat blijkens de begrootingsvoor
schriften (te weten het daarbij voorgeschre
v en model der begrooting) en de sinds jaren 
gevolgde praktijk, moet worden aangenomen, 
dat het beschikken bij de samenstelling der 
begrooting over het vermoedelijk batig slot 
van den gewonen dienst van het vorige 
dienstjaar, uitzondering behoort te blijven; 
dat de omstandigheid, dat bij de zoogenaam
de tekort-gemeenten wordt - geëischt, dat 
bij de sluiting der rekening over eenig dienst
jaar het saldo dier rekening bij wijzigingsbe
sluit wordt gebracht op de begrooting van 
het daarop volgend dienstjaar, niet insluit, 
dat dit ook voor de overige gemeenten toe-

laatbaar zou zijn, wijl bij de tekort-gemeen
ten het saldo een onderdeel uitmaskt van de 
afrekening van den rijkssteun c.q. bijdrage 
uit de tweede afdeeling van het gemeente
fonds en deze afrekeningsposten tezamen een 
sluitend geheel vormen, terwijl raming van 
het slot van den vorigen dienst bovendien 
eerst plaats heeft na vaststelling der reke
ning over dien dienst; dat zich ter zake 
voorts geen bijzonder geval voordoet, op 
grond waarvan zou kunnen worden berust in 
afwijking van de normale ramingsmethode; 
dat hiervoor in casu nog te minder reden is, 
nu blijkens het rondschrijven van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken, dd. I2 Juli jl. No. 
rn644, afdeeling B.B. Bur. Fin. nog niet vast
staat, wanneer het dienstjaar I942 zal wor
den afgesloten, waardoor het resultaat van 
dien dienst thans geenszins met zekerheid is 
te bepalen; dat de burgemeester, ondanks 
herhaalde vertoogen weigerachtig is gebleven 
het saldo van den gewonen dienst 1942 af te 
voeren en het saldo van den gewonen dienst 
1941 op de onderhavige begrooting te ramen; 
dat op bovenstaande gronden de begrooting 
voor den dienst I943 niet voor goedkeuring 
vatbaar is; 

dat van dit besluit de burgemeester van 
Diessen, waarnemende de taak van den raad 
dezer gemeente, in beroep is gekomen, aan
voerende, dat voorheen (namelijk tot en met 
den dienst I942) in de begrooting voor een 
l:>epaald dienstjaar werd opgenomen het sal
do van den gewonen dienst van den aan 
dat dienstjaar voorafgaanden voor-vorigen 
dienst; dat in 1943 echter het saldo I94I niet 
werd opgenomen, omdat het zijn bedoeling is 
de saldi van eenigen dienst in de rekening 
van den daarop volgenden dienst te verant
woorden; dat hiertoe werd besloten, omdat 
dan wordt voorkomen, dat de even dienst
jaren een slot hebben, dat sterk afwijkt van 
de sloten der oneven dienstjaren, en de daar
uit voortvloeiende groote schommelingen 
der beschikbare middelen in de onderschei
dene dienstjaren, zooals die voorheen in zijne 
gemeente hebben plaats gehad; dat hij hier
bij het volgende geval aanhaalt : dat in het 
jaar I939 de begrooting voor dat jaar opge
maakt werd en, om een sluitende begrooting 
te verkrijgen, een bijdrage werd geraamd 
van den dienst I938 in den vorm van een ge
deelte van het vermoedelijk batig slot van 
dat jaar; dat de toenmalige Gedeputeerde 
Staten der provincie echter deze raming niet 
konden goedkeuren en eischten, dat de op
centen op de gemeentefondsbelasting z·ouden 
worden opgevoerd tot 75; dat ook toen bleek, 
dat de zienswijze, die ter secretarie zijner ge
meente werd gehuldigd, juist was; dat toch 
reeds het jaar 1940 weer een lager aantal op
centen had, terwijl bovendien een extra batig 
saldo was ontstaan; dat de hooge~e opcenten
heffing dus niet noodig was geweest; dat, 
wanneer dus de saldi der rekeningen van 
jaar tot jaar worden overgebracht, dan een 
gelijkmatiger begrootingsbeeld wordt ver
kregen en onnoodige belastingheffingen wor
den voorkomen; dat, wat de door den Com-
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missaris der provincie aangehaalde argumen
ten betreft, hij opmerkt, dat inderdaad bij de 
vaststelling der begrooting het saldo van het 
aan het betrokken dienstjaar voorafgaande 
dienstjaar onbekend is, doch zeer dikwijls 
ook het saldo van den voor-vorigen dienst 
ten opzichte van dat dienstjaar; dat zeer 
zeker bij het opmaken der begrooting dit 
laatste saldo als regel onbekend is; dat het 
eerste argument van den Commissaris dus 
niet steekhoudend is; dat bovendien de be
grooting een raming van de te verwachten 
inkomsten en uitgaven is, zoodat het niet 
noodig is, dat de te ontvangen en uit te ge
ven bedragen met zekerheid bepaald kunnen 
worden; dat de dienst 1942 zeer zeker een 
batig slot ad f 2300 zal opleveren, vooral in
dien, overeenkomstig de nieuw ai.ngekomen 
gedragslijn, het saldo 1941 wordt verant
woord; dat ter illustratie de volgende cijfers 
dienen; dat blijkens de kasboeken van den 
gemeente-ontvanger de gewone inkomsten 
1942 momenteel f 58,509.96 en de gewone 
uitgaven f 42 ,610.88 bedragen, zoodat thans 
reeds een batig saldo aanwezig is van 
f 15.899.08; dat hier nog bij komt, dat de 
nieuwe regeling van de financieele verhou
ding tusschen het Rijk en de gemeenten dit 
saldo gunstig zal beïnvloeden; dat, gezien 
deze cijfers en het saldo 1941 , een raming 
van een gedeelte van het slot 1942 ad f 2300 
op de begrooting 1943 alleszins verantwoord 
is; dat het derde argument van den Com
missaris der provincie evenmin afdoende is; 
dat, indien de dienst 1942 geen of een lager 
batig saldo zou opleveren dan f 2300, bij de 
zijnerzijds voorgestane ramings- en verant
woordingswijze het tekort reeds in 1943 ver
antwoord en gedekt zou worden, terwijl bij 
de door den Commissaris voorgestane wijze 
de dekking eerst in 1944 zou plaats hebben ; 
dat bovendien, indien de door den Commis
saris voorgestane ramings- en verantwoor
dingswijze werd toegepast, de inkomsten van 
den dienst 1943 hooger geraamd zouden 
worden dan thans, daar alsdan in de begroo
ting 1943 zou worden opgenomen het saldo 
1941 ad f 3356,47 en daartegenover slechts 
vervallen een batig saldo 1942 ad f 2300; dat, 
indien de begrootingsvoorschriften zich te
gen de zijnerzijds voorgestane ramings- en 
verantwoordingswijze zouden verzetten, het 
niet mogelijk was , dat bij de zoogenaamde 
tekort-gemeenten deze methode werd ge
eischt; dat, nu echter deze methode bij te
kort-gemeenten wordt geëischt, zij voor an
dere gemeenten ten minste toelaatbaar moet 
zijn; dat, indien de begrooting 1943 niet slui
tend te maken zou zijn met opneming van 
het saldo 1941 en een batig saldo 1942 te 
verwachten was, dit batig saldo 1942 of een 
gedeelte hiervan wel in de begrooting 1943 
zou mogen worden opgenomen; dat, nu ech
ter de financieele positie zijner gemeente 
gunstiger is, volgens de meening van den 
Commissaris dit saldo 1942 niet opgenomen 
mag worden, terwijl toch de zijnerzijds voor
gestane ramings- en verantwoordingswijze 
een veel voorzichtiger financieel beheer ten
gevolge heeft; 

0. dat met den Commissaris der provin
cie Noord-Brabant moet worden aangeno
men, dat bij de samenstelling van de be
grooting voor eenig dienstjaar niet dan bij 
uitzondering behoort te worden beschikt 
over het vermoedelijk batig saldo van den 
gewonen dienst van het vorige dienstjaar, en 
dan nog alleen wanneer op goede gronden 
mag worden aangenomen, dat de gewone 
dienst van het bedoelde dienstjaar een batig 
saldo zal opleveren ten minste gelijk aan het 
bedrag, waarover wordt beschikt, hetgeen in 
het onderwerpelijke geval nog allerminst 
zeker is te achten; 

dat de burgemeester er nog op heeft ge
wezen, dat bij zoogenaamde tekort-gemeen
ten eenzelfde methode, als door hem toege
past, zou zijn gevorderd en met name zou 
zijn geëischt, dat bij de sluiting van de re
kening over eenig dienstjaar het saldo dier 
rekening bij wijzigingsbesluit gebracht wordt 
op de begrooting van het daaropvolgende 
dienstjaar, doch dat daarbij voorbij wordt 
gezien, dat bij de hier bedoelde gemeenten 
het saldo van den vorigen dienst in het al 0 

gemeen eerst wordt overgebracht nadat dit 
saldo is vastgesteld en dat bovendien het 
overgebrachte saldo op den volgenden dienst 
bij deze gemeenten geen invloed uitoefent; 
daar - zooals de Commissaris der provin
cie terecht heeft opgemerkt - het saldo met 
andere posten tezamen een evenwichtig ge
heel vormt; 

Gezien de gemeentewet; 
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 D e
partementen van Algemeen Bestuur be
sloten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 

(A.B.) 

I9 October I944· UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambte
narenwet 1929 art. 69.) 

E en beroep tegen een advies van een 
gemeentelijk scheidsgerecht is bij be
schikking van den Voorzitter van den 
C. R . v . B. n iet-ontvankelijk verklaard. 
Het rechtsmiddel van verzet kan nu 
niet worden aangewend om het beroep 
de strekking te verleenen van een be
roep tegen het, op het advies genomen, 
besluit van den burgemeester, dat b ij 
het verzetschrift wordt overgelegd. H et 
verzet is daarom ongegrond. 

Het verzetschrift zou, als klaagschrift 
tegen het daarbij overgelegde besluit 
van den burgemeester opgevat, te laat 
zijn ingediend. 

De Centrale Raad van Beroep heeft d e 
volgende · beschikking gegeven in zake een 
ter griffie van dezen Raad ingekomen ver
zetschrift van 

A. M. Pfeiffer, wonende te Rotterdam. 
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De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de gedingstukken; 
0. dat A. M. Pfeiffer een klaagschrift 

heeft ingediend, hetwelk volgens zijn inhoud 
is gericht tegen een daarbij overgelegd ad
vies - in het klaagschrift ten onrechte aan
geduid als "besluit" - van het Scheidsge
recht voor het Rotterdamsch gemeenteperso
neel, aan den burgemeester van Rotterdam 
gegeven naar aanleiding van een door Pfeif
fer ingesteld beroep, welk advies aan par
tijen is medegedeeld op 24 Juni 1944; 

0. dat 's Raads voorzitter Pfeiffer bij een 
op 7 September 1944 uitgesproken beschik
king in zijn beroep niet-ontvankelijk heeft 
verklaard op grond, dat tegen voormeld ad
vies geen beroep bij dezen Raad openstaat, 
maar Pfeiffer eerst diende af te wachten, 
welke beslissing de burgemeester van Rotter
dam met betrekking tot dat advies zou ne
men· 

o.' dat Pfeiffer, bij gemachtigde J. Wild
schut te Rotterdam, tegen die beschikking 
tijdig verzet heeft gedaan en vervolgens op 
28 September 1944 in de gelegenheid is ge
steld in raadkamer van dezen Raad te ver
schijnen, van welke gelegenheid geen ge
bruik is gemaakt; 

0. dat in het verzetschrift is medegedeeld, 
dat Pfeiffer in feite bedoelt zijn beroep te 
richten tegen het door den burgemeester van 
Rotterdam op 13 Juli 1g44 genomen besluit 
om het advies van het Scheidsgerecht op te 
volgen, welk besluit hij bij het verzetschrift 
in afschrift heeft overgelegd, zijnde in het 
verzetschrift verzocht het ingediende klaag
schrift, zij het met wijziging van de om
schrijving van het bestreden besluit, alsnog 
in behandeling te nemen; 

0. dat dit verzoek evenwel niet kan wor
den ingewilligd, maar het beroep moet wor
den aangemerkt als te zijn gericht tegen het 
geschrift, hetwelk in het klaagschrift als zoo
danig uitdrukkelijk is omschreven en daarbij 
ook is overgelegd - zijnde voormeld advies 
van het Scheidsgerecht - , vermits een re
gelmatige procesgang niet toelaat, dat ach
teraf, nadat het beroep reeds bij beschikking 
niet-ontvankelijk is verklaard, een geheel 
ander geschrift als het bestreden besluit zou 
worden beschouwd; 

0. dat tegen het advies van het Scheids
gerecht, waartegen het beroep is gericht, geen 
beroep op dezen Raad openstaat, zoodat 
's Raadsvoorzitter het beroep bij voormelde 
beschikking terecht niet-ontvankelijk heeft 
verklaard en het tegen die beschikking ge
dane verzet ongegrond moet worde n ver
klaard; 

0. dat hieraan - zij het ten overvloede -
nog wordt toegevoegd, dat Pfeiffer er niet 
door zou worden gebaat, indien het verzet
schrift, hetwelk blijkens den poststempel op 
de enveloppe, waarin het zich bevond, op 13 
September 1g44 aan dezen Raad is toege
zonden, als een zelfstandig klaagschrift werd 
opgevat, gericht tegen het bovengenoemde 
besluit dd. 13 Juli 1944 van den burgemees
ter van Rotterdam, aangezien het 'beroep 
dan te laat zou zijn ingesteld en dus even-

eens niet-ontvankelijk verklaard zou moeten 
worden; 

Beschikkende in naam van het recht! 
Verklaart het verzet van A. M. Pfeiffer 

voornoemd ongegrond. 
(A.B.) 

30 October z944. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Binuenlandsche Zaken. (Gemeen
tewet art. 252 j 0

• art. 172.) 
Er bestaat geen bezwaar tegen een 

regeling in de bedrijfsverordening, vol
gens welke naast den directeur, bij wien 
de technische leiding van het bedrijf 
berust, voor de financieele administra
tie en het kasbeheer een administrateur 
en een kassier worden aangesteld, die 
voor dit beheer zelfstandig aan den bur
gemeester verantwoordelijk zijn. 

Mede in verband met art. 122 der· 
gemeentewet zal de bedrijfsverordening 
enkele bepalingen dienen te bevatten, 
welke het geldelijk beheer in hoofdzaak 
regelen, o. m. betreffend de methode 
van boekhouden en het opnemen en 
storten van gelden in rekening-courant 
bij de centrale kas der gemeente, de 
vaag of de kassier geheel op eigen ge
zag de betalingen voor het bedrijf zal 
kunnen doen, dan wel of de rekeningen 
tevoren door den burgemeester of den 
directeur zullen moeten worden goed
gekeurd en door den kassier eerst kun
nen worden betaald op fiat van den ad
ministrateur. Een betaling, krachtens 
welke de rente van verstrekt kapitaal 
bepaald wordt ongeveer gelijk aan de 
rente van de kapitaalmarkt, is niet voor 
goedkeuring vatbaar. Evenmin een be
paling, volgens welke de administrateur 
slechts verantwoordelijk is voor de 
rechtmatigheid van het hem opgedra
gen beheer. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door den bur
gemeester der gemeente Maastricht tegen het 
besluit van den Commissaris der provincie 
Limburg d .d. 23 Sept. 1943, La B. 906g/9 E, 
2e Afdeeling, waarbij goedkeuring is onthou
den aan het besluit van voornoemden burge
meester d.d. 3 Áugustus 1943, tot het vast
stellen van een beheersverordening voor de 
gemeenteraden; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (adviezen 
van 2 Februari 1944, no. 7 en 13 September 

;; 50; 
0 . dat de burgemeester van Maastricht, 

ter waarneming van de taak van den ge
meenteraad, bij zijn besluit van 3 Aug. 1943 
heeft vastgesteld een beheersverordening 
voor het gemeentelijk Autobussen- , Electri
citeits-, Gas- en Waterbedrijf; 

dat de Commissaris der provincie Limburg 
aan deze verordening zijne goedkeuring heeft 
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onthouden uit overweging, dat bij artikel 6 
der genoemde verordening het beheer dier 
bedrijven, voor zooverre niet ingevolge ver
ordening betreffende het aan de wethouders 
toe te wijzen arbeidsgebied aan een qer wet
houders gedelegeerd, bij den burgemeester 
berust, en ingevolge het bepaalde bij artikel 
7 de dagelijksche leiding is opgedragen aan 
den directeur, aan wien ingevolge datzelfde 
artikel het personeel der bedrijven onderge
schikt is; dat bij artikel 8 der verordening 
werd bepaald, dat de administrateur, onver
minderd de verantwoordelijkheid van den di
recteur voor het door dezen te houden toe
zicht, voor de rechtmatigheid van het aan 
hem - den administrateur - opgedragen 
beheer op de bij instructie te bepalen wijze 
zelfstandig verantwoordelijk is en dat bij art. 
9 een soortgelijke bepaling is vastgesteld 
voor wat den kassier betreft, ten aanzien van 
diens kasbeheer; dat tegen deze beide bepa
lingen zijnerzijds bezwaar is gemaakt; dat te 
dien aanzien is opgemerkt, dat ieder ambte
naar voor zijn als zoodanig verrichten arbeid 
uiteraard zelfstandig verantwoordelijk is 
doch dat, nu zulks expressis verbis in de ver
ordening wordt neergelegd, deze bepaling 
blijkbaar ten doel heeft de beide genoemde 
ambtenaren gedeeltelijk aan de leiding van 
den directeur te onttrekken, daardoor af
breuk doet aan het gezag van den bedrijfs
directeur en zich niet verdraagt met het be
paalde bij artikel 7 der verordening, volgens 
hetwelk het personeel der bedrijven aan den 
directeur ondergeschikt is; dat bovendien 
naar zijn oordeel de kennelijk bedoelde twee
zijdige verantwoordelijkheid dier beide func
tionarissen een bron van conflicten bevat en 
tot verwaarloozing van het toezicht van een 
of van beide toezichthoudende instanties 
aanleiding kan geven; dat voorts de verorde
ning geen enkele bepaling bevat omtrent de 
wijze, waarop het kasbeheer zal worden ge
voerd en daarom verzocht is de taak van den 
kassier der bedrijven bij de verordening na
der te omschrijven zoodanig, dat de verorde
ning ook omtrent het geldelijk beheer enkele 
nadere bepalingen bevat; dat de burgemees
ter weigert aan de gemaakte bezwaren tege
moet te komen; dat hij voor wat het eerste 
bezwaar betreft, blijkens zijn brief van 16 
September 1943, afdecling I, No. 3492, door 
de expressis verbis in de verordening vastge
stelde zelfstandige verantwoordelijkheid der 
beide genoemde ambtenaren een tegenwicht 
wil stellen tegenover eene te groote bevoegd
heid van den bedrij fsdirecteur; dat hij daar
mede het bezwaar als juist erkent, doch niet 
ontzenuwt en bovendien uit het oog verliest, 
dat bij artikel 6 der verordening het beheer 
van het bedrijf aan hem - den burgemeester 
- of den in diens plaats optredenden wet
houder is opgedragen, zoodat hij steeds zijn 
invloed op de algemeene leiding kan doen 
gelden; dat hij ter motivecring van zijn wei
gering om aan het tweede bezwaar tegemoet 
te komen geen enkelen grond aanvoert, doch 
slechts er op wijst, dat deze opmerking van 
zoo ondergeschikte beteekenis is, dat hij uit 

dien hoofde evenmin eene nadere wijziging 
der verordening verantwoord acht; dat de 
beide gewraakte bepalingen en zijn ge
wenschte aanvulling der verordening onder
werpen betreffen, welke van vitaal belang 
zijn te achten, zoowel voor wat betreft een 
behoorlijken gang der administratie als ten 
aanzien van hét geldelijk beheer; 

dl!,t de burgemeester van Maastricht van 
deze beslissing in beroep is gekomen, aan
voerende, dat het eerste bezwaar van den 
Commissaris der provincie is gericht tegen 
de zelfstandige verantwoordelijkheid, welke 
in de Verordening is neergelegd voor den 
administrateur eenerzijds en voor den kas
sier anderzijds, dat gewichtige, louter op het 
gemeentebelang gebaseerde overwegingen 
appellant er toe leidden de gewraakte rege
ling in de Verordening op te nemen, terwijl 
verre is iedere gedachte om via deze regeling 
de beide betrokken functionarissen aan de 
leiding van den directeur te onttrekken, dat 
immers de burgemeester uiteindelijk de ver
antwoordelijkheid . draagt voor den goeden 
gang van zaken bij de Gemeentebedrijven, 
zoodat, waar de kassier en administrateur -
zij het ook hiërarchisch onder den Directeur 
- belast zijn met zeer voorname onderdee
len van het beheer der bedrijven. het conse
quent is, dat de burgemeester ter wille van 
zijn eigen verantwoordelijkheid, het noodza
kelijk acht èn directeur èn kassier recht
streeks ter verantwoording te kunnen roepen 
voor de rechtmatigheid van het hun opge
dragen beheer; dat overigens dergelijke 
rechtstreeksche verantwoordelijkheid leidt 
tot een zoodanig rechtstreeksch contact tus
schen den burgemeester en de beide functio
narissen, als uit practisch oogpunt noodza
kelijk moet worden geacht; dat het immers 
voor hem noodzakelijk is, met het oog op 
het door hem te voeren algemeen gemeente
lijk beleid, steeds en te allen tijde de directe 
beschikking te hebben over de bij den admi
nistrateur en den kassier aanwezige gege
vens, welke den burgemeester in staat moe
ten stellen zich een juist en volledig con
creet beeld te vormen ten aanzien van de be
drijven eenerzijds als openbare verzorgers 
van de betreffende belangen van de inge
zetenen der gemeente en anderzijds als bron
nen van inkomsten, welke mede verschaffen 
de noodige financieele middelen ter dekking 
van de uitgaven, welke uit de algemeene po
litiek der gemeente voortvloeien; dat voorts 
mede in de wijze van ontwikkeling van de 
organisatie van het bedrijfsleven voor appel
lant een zeer gewichtige reden is gelegen om 
de door den Commissaris gewraakte regeling 
in de verordening op te nemen en te hand
haven; dat hij - naar aanleiding van het 
aanvankelijke verzoek van den Commissaris 
der provincie om deze regeling te schrappen 
- de handhaving als volgt heeft bepleit: 

"Het is U bekend, dat de bedrijfsgroep 
,.Openbare Nutsbedrijven" met hare vak
groepen zijn aangewezen als uitsluitende ver
tegenwoordigster (uit vakoogpunt) van haar 
taak van bedrijf. 
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"Men heeft niet geschroomd daaruit te 
concludeeren, dat de afzonderlijke openbare 
nutsbedrijven rechtens vertegenwoordigd 
worden door de directeuren. 

,,Het zal U duidelijk zijn, dat ik deze stel
ling niet aanvaard, omdat de vertegenwoor
diging van een gemeentebedrijf niet zonder 
strijd met de Gemeentewet aan den directeur 
van het bedrijf kan worden opgedragen. 

,,Waar evenwel in bepaalde kringen dien
aangaande eene andere opvatting wordt ge
huldigd zou bij de practische toepassing van 
deze andere opvatting de gemeente ten aan
zien van hare nutsbedrijven gewoonweg de 
.bevoegdheid kwijt raken langs den gewonen 
weg haar behee~ te voeren en bij dat beheer 
rekening te houden met vragen van alge
meen gemeentebeleid. 

"Welnu het gemeentebelang e1scht, dat het 
beheer der bedrijven zich richt naar de wen
schen van het algemeen gemeentebelang. 

"Uit vakoogpunt mogen de bedrijfsgroep 
en hare vakgroepen bemoeiingen hebben met 
de gemeentelijke nutsbedrijven, een ordelijk 
gemeen.te.beheer is evenwel onvereenigbaar 
met een praktijk, waarbij het wettelijk be
stuursorgaan der gemeente zijn zeggenschap 
t en '?pzichte van de gemeentelijke nutsbe
drijven als onderdeelen van de gemeentelijke 
.huishouding praktisch zou verliezen tenge
"olge van onjuiste inmenging van de bt;
drijfsgroep en/of vakgroep of tengevolge van 
het door het bedrijf bij die bedrijfsgroep en 
vakgroep aanhangig maken van onderwer
pen, welke èn ingevolge wettelijk voorschrift 
èn met het oog op de belangen van de ge
meente, door het gemeentelijk bestuursor
gaan dienen te worden behandeld en afge
daar binnen het kader van het algemeen ge
meentelijk bestuursbeleid. 

"Daarom acht ik het noodzakelijk, dat er 
- met alle respect wat de bedrijfsgroep met 
hare vakgroepen "uit vakoogpunt van den 
tak van bedrijf" zal decreteeren - behalve 
middels den directeur ook middels de beide 
andere genoemde ambtenaren een recht
streeksche verbinding van den burgemeester 
met de gemeentebedrijven wordt opengehou
den en zulks expsessis verbis in de verorde
ning wordt vastgelegd. 

,,Te meer acht ik deze verbinding nood
zakelijk, waar de term "vakoogpunt" zoo 
onbepaald en elastisch is, dat men alles en 
nog wat daaronder kan brengen, zonder dat 
er een concrete norm· aanwezig is, waaraan 
de omvang van dit begrip kan worden ge
toetst. 

"Het is om deze redenen, dat ik pertinent 
moet volharden bij mijn besluit om den ad
ministrateur en kassier expressis verbis zelf
standig verantwoordelijkheid op te leggen"; 

dat voorts de juistheid van de bewering 
van den Commissaris der provencie, dat de 
regeling afbreuk zou doen aan het gezag van 
de bedrijfsdirecteurs moet worden ontkend: 

xe. omdat zelfstandige verantwoordelijk
heid voor administrateur en kassier slechts 
in beperkte mate wordt gecreëerd, namelijk 
voor wat betreft de rechtmatigheid van het 

te voeren beheer, zoodat op het breede ter
rein van de doelmatigheid van het beheer de 
verantwoordelijkheid geheel en al in het 
hiërarchisch verband zal blijven bezien wor
den, terwijl overigens uiteraard op de zelf
standige verantwoordelijkheid van de beide 
functionarissen slechts in zeer beperkte mate 
actief door den burgemeester een beroep zal 
worden gedaan en wel in die gevallen, waar
in zulks naar het oordeel van den burge
meester in het algemeen gemeentebelang 
noodig of wenschelijk is; 

2e. omdat, in ieder geval, langs dezen weg 
verkregen wordt, dat het gezag van het ge
meentelijk bestuursorgaan, hetwelk door de 
praktijk en de ontwikkeling om de organi
satie van het bedrijfsleven (voor wat betreft 
de openbare nutsbedrijven) werd verkleind 
op een wijze en in eene mate, welke rede
lijkerwijze met het oog op de positieve be
palingen verankerd in de Gemeentewet, on
mogelijk moesten worden geacht, wordt ver
sterkt en hoog gehouden, wat ook al hierom 
noodig en wenschelijk is te achten, omdat er 
toch minstens evenveel grond aanwezig moet 
worden geacht om het gezag van den burge
meester, als gemeentelijk bestuursorgaan, 
hoog te houden als om geen afbreuk te doen 
aan het gezag van de bedrijfsdirecteuren; 

dat overigens het bezwaar van den Com
missaris der provincie gebaseerd op beweerde 
afbreuk aan het gezag van den bedrijfsdirec
teur alsook het bezwaar, dat de getroffen 
regeling van de verantwoordelijkheid der 
beide functionarissen zoude bevatten een 
bron van conflicten en aanleiding kan geven 
tot verwaarloozing van het toezicht van een 
of van beide toezichthoudende instanties, 
ook reeds op dezen grond niet zijn te aan
vaarden, dat men ·in vele andere gemeenten 
enorm veel verder in dit opzicht is gegaan en 
de geheele administratie, incluis het kasbe
heer, los heeft gemaakt van het technisch be
drijfs beheer en ondergebracht heeft in af
zonderlijke zelfstandige takken van dienst in 
den vorm van centrale boekhouding en cen
trale kassen, t erwijl in die gemeenten nóch 
van het laedeeren van het gezag van de be
drijfsdirecteuren nóch van conflicten nóch 
van verwaarloosd toezicht in concreto iets 
is gebleken; 

dat als tweede bezwaar de Commissaris 
der provincie tegen de Verordening aanvoert 
het feit , dat de verordening geen enkele be
paling bevat omtrent de wijze, waarop het 
kasbeheer zal worden gevoerd; dat de om
schrijving der wijze, waarop het kasbeheer 
zal worden gevoerd, in wezen op hetzelfde 
neerkomt als de omschrijving van de taak 
van den kassier van het bedrijf, welke taak
omschrijving uiteraard thuisbehoort in de in
structie van den kassier, welke dan ook een 
en ander omstandig zal omschrijven, dat 
mitsdien voldaan zal worden aan den wensch 
van den Commissaris der provincie dat nader 
zal worden omschreven de wijze, waarop de 
kassier het kasbeheer zal hebben te voeren, 
zij het dan ook, dat deze omschrijving niet 
zal geschieden in de verordening zelf, doch 
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in de instructie van den kassier; dat hij op 
grond van vorenstaande overwegingen, zoo 
op zich als in onderling verband beschouwd, 
van oordeel is , dat de Commissaris der pro
vincie t en onrechte de omschreven bezwaren 
ten grondslag heeft gelegd aan zijne beslis
sing om de goedkeuring op de verordening 
te weigeren. 

0. dat t egen de bij de artikelen 8 en 9 der 
verordening vastgestelde regeling niet met 
grond bezwaar kan worden gemaakt, vermits 
de omstandigheid, dat naast den directeur, 
bij wien de technische leiding van het be
drijf berust, voor de financieele administratie 
en het kasbeheer een administrateur en een 
kassier worden aangesteld, die voor d it be
heer verantwoordelijk zijn, een goed en gang 
van zaken zal bevorderen, al ware het reeds 
omdat de burgemeester, bijgestaan door des
kundige ambtenaren, beter in staat is dit be
heer te controleeren dan de als regel uit
sluitend technisch georiënteerde directeur, 
terwij l de vorm dat een comptabele aan twee 
zijden verantwoordelijk is, in de Rijksadmi
nistratie sedert onheugdij ke tijden zonder 
bezwaar zich heeft gehandhaafd; 

dat echter dezerzijds wel bedenking ont
moet, dat de verordening geen enkele aan
wijzing geeft omtrent de wijze, waarop het 
geldelijk beheer zal worden gevoerd; 

dat weliswaar de wet in het algemeen geen 
voorschriften geeft omtrent hetgeen in de be
heersverordening dient te worden opgeno
men, doch dat zij , mede in verband met ar
tikel 122 der gemeentewet, toch enkele be
palingen zal dienen te bevatten, welke het 
geldelijk beheer in hoofdzaak regelen, onder 
meer betreffende de methode van boekhou
den en het opnemen en storten van gelden in 
rekening-courant bij de centrale kas der ge
meente, terwijl daarbij tevens de vraag zal 
moeten worden beantwoord of de kassier ge
heel op eigen gezag de betalingen voor het 
bedrijf zal kunnen doen, dan wel of de des
betreffende rekeningen tevoren door den 
burgemeester of den directeur zullen moeten 
worden goedgekeurd en door den kassier 
eerst kunnen worden betaald op fiat van den 
administrateur ; 

dat, afgezien hiervan, tegen verschillende 
artikelen van de verordening bezwaar moet 
worden gemaakt, allereerst tegen het 2de'Jid 
van artikel 3 krachtens hetwelk de rente van 
verstrekt kapitaal bepaald wordt ongeveer 
gelijk aan de rente van de kapitaalmarkt; 

dat deze vrij vage omschrijving de vraag 
doet rijzen, of de hierbedoelde rente eens 
vooral wordt vastgesteld, dan wel of zij met 
de rente op de kapitaalmarkt op en neer 
gaat; 

dat bovendien de bepaling in strijd moet 
worden geacht met het in artikel 43 der re
keningsvoorschriften neergelegde en ook al
gemeen toegepaste beginsel , dat de gemeente 
haar leeningsgelden aan de bedrijven door
geeft voor dezelfde rente, die zij aan den 
geldgever betaalt; 

voorts tegen artikel 8, waarin onder meer 
de administrateur slechts verantwoordelijk 

wordt gesteld voor de rechtmatigheid van het 
hem opgedragen beheer op de bij instructi e 
nader te bepalen wij ze; 

dat toch een ambtenaar verantwoordelij k 
is voor het geheele door hem gevoerde be
heer, en niet slechts voor de rechtmatigheid 
daarvan, hoewel de mogelijkheid niet uitge
sloten is, dat hij voor de rechtmatigheid en 
d e doelmatigheid van zijn beheer aan ver
schillende personen verantwoording ver
schuldigd is; 

dat ook niet aanvaardbaar is, dat de ver
antwoordelij kheid bij de instructie wordt ge
regeld ; 

dat, wanneer de administrateur zelfstandig 
v erantwoordelijk wordt gesteld, deze verant
woordelijkheid in de verordening duidelij k 
dient t e worden omschreven, zonder de ge
legenheid open te laten bij de instructie op 
de volledige verantwoordelij kheid gedeelte
lijk weder terug te komen; 

dat wij ders bij dit artikel een toezicht van 
den directeur wordt tusschen geschoven , 
waartoe geen redelijke grond aanwezig is en 
dat tot moeilijkheden aanleiding kan geven ; 

dat , wanneer in het gekozen systeem een 
zelfstandige administrateur wordt aangesteld, 
omdat de directeur niet voldoende deskundig 
wordt geacht of niet in staat voor de finan
cieele administratie verantwoordelijk te zijn, 
en mede om in d e financieele administratie 
een onpartijdig beeld te verkrijgen van het 
gevoerde beheer, waarin in zekeren zin een 
controle op het beleid van den directeur kan 
worden gezien, voor een toezicht van den 
directeur weder op het beheer van den ad
ministrateur geen plaats is; 

dat het evenbedoelde toezicht zich boven
dien kwalij k verdraagt met artikel 19 van de 
Eerste beschikking van 19 Augustus 1941 
ter uitvoering van de achtste verordening 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende bijzondere 
maatregelen op administratiefrechtelijk ge
bied, volgens welk artikel de burgemeester 
controle uitoefent op het geldelijk beheer 
en de boekhouding van den ontvanger en de 
andere rekenplichtige ambtenaren der ge
meente ; 

dat soortgelijke bezwaren bestaan met be
trekking tot den in artikel g mede onder den 
administrateur gestelden kassier; 

dat de Commissaris mitsdien terecht, zij 
het ook niet geheel dezelfde gronden, aan dé 
verordening zijn goedkeuring heeft ont
houden; 

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 Algem. Bestuur besloten : 

het beroep ongegrond te verklaren. 

(A. B .) 



13 NOVEMBER 1944 

z3 November z944. BESLUIT van den Se_ 
cretaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming. (Lager Onderwijswet 
I929 art. 72 j 0

• art. 76. ) 
E en besluit tot inwilliging van een 

verzoek ex art. 72, met de toevoeging : 
,,zullende echter ten hoogste f 200 wor
den beschikbaar gesteld", is een beslis
sing als bedoeld in art. 75 1e lid, zoo
dat daarvan ingevolge art. 76 2e lid in 
beroep kan worden gekomen; er is dus 
geen reden dit beroep niet-ontvankelijk 
te verklaren. Een toevoeging als de on
derhavige behoort in een krachtens art. 
75 genomen beslissing niet thuis en is 
dus terecht niet in stand gelaten. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming, 

Gezien het beroep, ingesteld door den bur
gemeester van Gramsbergen tegen het besluit 
van den Commissaris en de Bestuursraden 
van de provincie Overijssel van II April 1944, 
no. 2310/2472, 2e Afd., waarbij, met vernie
tiging van het besluit van den appellant van 
7 Januari 1944, is bepaald, dat de door het 
bestuur der Hervormde school voor gewoon 
lager onderwijs te de Krim, gemeente Grams
bergen, gevraagde medewerking voor de aan
schaffing van leermiddelen ten behoeve van 
de eerste inrichting van het 7e en Be leerjaar 
alsnog moet worden verleend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
2 3 Augustus 1944, no. 133; 

0. dat de burgemeester der gemeente 
Gramsbergen bij besluit van 7 Januari 1944 
heeft ingewilligd het verzoek van het boven
genoemd schoolbestuur, gelden beschikbaar 
te stellen voor de eerste inrichting van het 
7e en Bste leerjaar (voortgezet gewoon lager 
onderwijs) ten bedrage van f 290.34, zullende 
echter ten hoogste f 200 beschikbaar worden 
gesteld; 

dat de burgemeester daarbij o.a. heeft over
wogen, dat het aangevraagde bedrag te hoog 
is te achten in verband met de aangevraagde 
en verleende bedragen aan andere bijzondere 
scholen in zijne gemeente; 

dat, nadat van dit besluit het schoolbe
stuur bij den Commissaris en de Bestuurs
raden der provincie Overijssel in beroep was 
gekomen, deze bij besluit van 11 April 1944, 
no. 2310/2472, 2e Afd., dit beroep gegrond 
hebben verklaard en met vernietiging van 
het bestreden besluit hebben bepaald, dat de 
door den appellant gevraagde medewerking 
.alsnog moet worden verleend, uit overweging, 
dat naar het oordeel van het schoolbestuur 
aan de bedoelde toevoeging deze strekking 
moet worden toegekend, dat de burgemees
ter de gevraagde medewerking slechts in zoo
verre heeft verleend als in overeenstemming 
is met de aan het geven van lager onderwijs 
te stellen normale eischen; dat evenwel de 
onderhavige aanvrage zeer sober van opzet 
is, hetgeen duidelijk blijkt uit een vergelij
king tusschen het aangevraagde bedrag, be-

rekend per leerling en de door de Hoofd
inspecteurs van het lager onderwijs in de di
verse Hoofdinspecties aangehouden normbe
dragen voor de aanschaffing van leermidde
len ten behoeve van het voortgezet lager on
derwijs; dat mitsdien van de onderhavige 
aanvrage niet gezegd kan worden, dat zij de 
normale eischen aan het geven van lager on
derwijs te stellen te boven gaat; dat blijkens 
het ambtsbericht van den burgemeester van 
de gemeente Gramsbergen de gewraakte be
woordingen niet behooren te worden opgevat 
als een voorwaarde, waaronder de medewer
king is verleend, doch als een aanwijzing aan 
het schoolbestuur, dat bij het overleg, als be
doeld in artikel 77, zesde lid der Lager One 
derwijswet 1920 bezwaar zal worden gemaakt 
tegen de overgelegde kostenraming; dat in 
de eerste plaats dient te worden uitgemaakt 
welke beteekenis aan de bovenbedoelde toe
voeging dient te worden gegeven; dat de be
doelde bewoordingen, gezien in het licht van 
de overwegingen, waarop het besluit van den 
burgemeester, waarnemende de taak van den 
raad steunt, met name de overweging "dat 
het aangevraagde bedrag te hoog is te achten 
in verband met de aangevraagde en verleen
de bedragen aan andere bijzondere scholen in 
deze gemeente" aldus behoort te worden ge
ïnterpreteerd, dat de aanvrage slechts is in
gewilligd in zooverre deze blijft binnen de 
grenzen van de normale eischen; dat in 
's burgemeesters opvatting het in artikel 77, 
ie lid van de Lager Onderwijswet 1920 be
doelde overleg, hetwelk in de gevallen, wa-ar
in het evengenoemde artikel toepassing be
hoort te vinden, de bedoeling heeft partijen 
bij verschil van meening omtrent den om
vang van de aanvrage zoo mogelijk tot el
kander te brengen, door hem, waarnemende 
de taak van burgemeester en wethouders, 
had moeten zijn geopend, hetgeen niet, al
thans niet binnen den daarvoor gestelden ter
mijn is geschied; dat het evenwel met het 
oog op een juiste toetsing van de aanvrage 
aan de normale eischen tot de bevoegdheid 
van den burgemeester, als waarnemer van de 
taak van den raad, moet worden gerekend de 
aanvrage in haar vollen omvang aan een 
beoordeeling te onderwerpen, vermits ten 
aanzien van een aanvrage betreffende de be
schikbaarstelling van gelden voor de aan
schaffing van leermiddelen het aantal en de 
soort een essentieel onderdeel van de aan
vrage uitmaken; dat het schoolbestuur, nu 
het beroepschrift is ingediend in overeen
stemming met artikel 76 der Lager Onder
wijswet 1920 door de daartoe bevoegde in
stantie en binnen bekwamen termijn, in zijn 
beroep ontvankelijk is ; dat thans nog dient 
te worden onderzocht, of de aanvrage zooals 
deze door het schoolbestuur is ingediend, de 
aan het geven van lager onderwijs te stellen 
eischen al dan niet te boven gaat; dat, in 
aanmerking genomen het doel, hetwelk vol
gens de opvatting van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Kultuurbescherming wordt 
nagestreefd met de invoering van het 7e en 
Be leerjaar, o.a . aansluiting te geven bij en 
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voor te bereiden tot het praktische leven van 
de leerlingen, die geen verder onderwijs meer 
zullen genieten, een gemiddeld bedrag per 
leerling van nog geen f 20 bescheiden moet 
worden geacht; dat op vorenstaande gronden 
door inwilliging van de onderhavige aanvrage 
de normale eischen aan het geven van lager 
onderwijs te stellen, niet worden overschre
den en mitsdien het beroep van het school
bestuur gegrond moet worden verklaard; 

dat van het genoemd-besluit van den Com
missaris en de Bestuursraden der provincie 
Overijssel de burgemeester der gemeente 
Gramsbergen in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat de toevoeging, dat ten hoogste 
f 200 beschikbaar zal worden gesteld, niet 
kan worden opgevat als een voorwaarde, 
waaronder de medewerking is verleend, doch 
moet worden aangemerkt als een te verwach
ten bezwaar, bedoeld in artikel 77, 6e lid, der 
Lager Onderwijswet 1920 ; dat toch het 
schoolbestuur door deze toevoeging in geen 
enkel opzicht in zijn wettelijke rechten wordt 
verkort of benadeeld, daar het in het onder
havige geval ingevolge het voormelde 6e lid 
van artikel 77 eene beslissing kan inroepen; 
dat derhalve bij zijn voormeld besluit van 7 
Januari 1944, de bij de wet bedoelde mede
werking is verleend; dat eerst na het besluit, 
waarbij de medewerking wordt verleend, 
door den burgemeester als waarnemer van de 
taak van het college van burgemeester en 
wethouders een beslissing wordt genomen 
omtrent het beschikbaar te stellen bedrag en 
wel naar aanleiding der in gevolge artikel 77, 
se lid, der meergenoemde wet ingediende 
omschrijving van de eerste inrichting; dat dus 
het schoolbestuur door den Commissaris en 
de Bestuursraden van de provincie Overijssel 
niet ontvankelijk had moeten zijn verklaard 
in het beroep; dat hij verzoekt te bepalen, 
dat het schoolbestuur niet-ontvankelijk is in 
zijn beroep, daar de bij de wet vereischte 
medewerking door den burgemeester als 
waarnemer van de taak van den raad is ver
leend; 

0 . dat het besluit van den burgemeester 
van 7 Januari 1944, waarbij is beslist op een 
door het schoolbestuur ingediende aanvrage, 
als bedoeld in artikel 72 der Lager Onderwijs_ 
wet 1920, vormt eene beslissing, als waarvan 
sprake is in artikel 75, 1e lid der wet, zoodat 
daarvan ingevolge artikel 76, 2e lid, der wet 
o.a. door het schoolbestuur in beroep kon 
worden gekomen; 

dat, nu het schoolbestuur zijn beroep tegen 
dat besluit tijdig bij den Commissaris en de 
Bestuursraden heeft ingesteld, deze terecht 
geen termen hebben gevonden het schoolbe
stuur, voor wien het van belang is een duide
lijke uitspraak op zijn aanvrage te verkrijgen, 
in dit beroep niet te ontvangen; 

dat dus aan den wensch van den appel
leerenden burgemeester, in hooger beroep 
het besluit van den Commissaris en de Be
stuursraden te wijzigen in dier voege, dat met 
handhaving van zijn besluit van 7 Januari 
1944 het schoolbestuur in zijn beroep alsnog 
niet-ontvankelijk wordt verklaard, niet kan 
worden voldaan; 

dat ook voor het overige geen aanleiding 
bestaat, het bestreden besluit te vernietigen 
en de beslissing van den Burgemeester alsnog 
te handhaven, vermits de meerbedoelde toe
voeging in die beslissing, dat ten hoogste een 
bedrag van f 200 zal worden beschikbaar ge
steld, hoe ook hare beteekenis moge zijn, in 
een krachtens artikel 75 der wet genomen be
slissing niet thuis behoort en dus terecht niet 
in stand is gelaten; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Veror

dening no. 23/1940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de bevoegdheden van de Secreta
rissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A.B.) 

30 December x944. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Waterstaat. (We_ 
genwet art. 30.) 

In een wegenlegger van een gemeente 
kan slechts de onderhoudsplicht worden 
vastgelegd van objecten, voor zoover 
deze zijn gelegen binnen het territoir 
van die gemeente. Ter verkrijging van 
een juist beeld van de feitelijke ligging 
van den weg met de daartoe behooren
de onderdeelen verdient het aanbeve
ling, dat ten aanzien van een in een 
andere gemeente gelegen sloot in den 
legger wordt vermeld in kolom XI, in 
welke gemeente die sloot is gelegen. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat; 

Gezien de beroepen, ingesteld door de bur
gemeesters van Leersum en Amerongen, 
waarnemende de taak van burgemeester en 
wethouders dier gemeenten, tegen het besluit 
van den Commissaris der provincie Utrecht, 
waarnemende de taak van Gedeputeerde 
Staten dier provincie, van 14 April 1943, 2de 
afdeeling A, no. 647/560, tot vaststelling in
gevolge de Wegenwet van den legger der ge
meente Langbroek; 

Gezien het advies van den Raad van State, 
Afdeeling voor de geschillen van bestuur, van 
S Januari 1944, no. 3, en het daarbij gevoeg
de ontwerp-besluit, hetwelk luidde als volgt: 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat; 

Gezien de beroepen, ingesteld door de bur
gemeesters van Leersum en Amerongen, 
waarnemende de taak van burgemeester en 
wethouders dier gemeenten, tegen het be
sluit van den Commissaris der provincie 
Utrecht, waarnemende de taak van Gedepu
teerde Staten dier provincie, van 14 April 
1943, 2e afdeeling A, no. 647/560, tot vast
stelling ingevolge de Wegenwet van den leg_ 
ger der gemeente Langbroek ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
geschillen van bestuur, gehoord (advies van 
s Januari 1944, no. 3); 

0. dat de Commissaris der provincie 
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Utrecht, waarnemende de taak van Gedepu
teerde Staten dier provincie, bij zijn besluit 
van X4 April 1943, 2de Afdeeling A, no. 
647/560, den legger der wegen der gemeente 
Langbroek gewijzigd heeft vastgesteld; 

dat de commissaris daarbij onder meer 
heeft overwogen, dat in een brief van het 
bestuur van het waterschap Langbroek d.d. 
23 Januari 1943, no. 5, wordt medegedeeld: 

a. dat, anders dan in het ontwerp der wij
zigingen is aangegeven, het onderhoud van 
de wegen nos. 2 en 3 (Gooyerdijk en Lang
broekerdijk), met uitzondering van de ver
harding, is ten laste van de eigenaren der 
perceelen, welke langs de zuidzijde van die 
wegen zijn gelegen, terwijl het onderhoud 
van de wegen nos. 7 en 9 (Landscheidings
weg en Amerongerdijk), met uitzondering 
van de verharding, is ten laste van de eige
naren der perceelen, welke langs de noord
zijde van die wegen zijn gelegen, met dien 
verstande evenwel, dat de noordelijke berm
sloot van de Gooyerwetering in onderhoud is 
bij de gemeenten Doom en Leersum en dat 
de noordelijke helft van de ten noorden van 
den Langbroekerdijk gelegen bermsloot in 
onderhoud is bij de eigenaren van de per
ceelen, gelegen langs de noordzijde van die 
bermsloot; 

b . dat de noordelijke bermsloot van den 
Gooyerdijk (de Gooyerwetering) is gelegen 
in de gemeenten Doom en Leersum en de 
zuidelijke bermsloot van den Amerongerdijk 
(de Amerongerwetering) is gelegen in de ge
meenten Amerongen en Wijk bij Duurstede, 
weshalve deze bermslooten niet op den we
genlegger der gemeente Langbroek behoeven 
voor te komen, en waarin wordt verzocht bij 
de vaststelling van den legger met den hier
boven geschetsten toestand rekening te hou
den; dat, wat dit betreft, naar bij dezer
zijdsch onderzoek is gebleken, de door het 
waterschapsbestuur gemaakte opmerkingen 
juist zijn te achten; dat de wegenlegger der
halve ware vast te stellen met inachtneming 
van het onder a opgemerkte; dat het even
wel, voor zooveel het onder b vermelde be
treft, wenschelijk voorkomt den onderhouds
plicht van de aldaar bedoelde bermslooten in 
den onderhavigen legger te omschrijven, 
mede in verband met de omstandigheid, dat 
deze bermslooten uiteraard niet vermeld 
worden in de wegenleggers der gemeenten 
Doom, Leersum, Amerongen en Wijk bij 
Duurstede; dat in de kolom XI "Aanmer
kingen" daarbij ware aan te teekenen, in 
welke gemeenten de bedoelde bermslooten 
zijn gelegen; 

dat van deze beslissing in beroep zijn ge
komen: 

1 °. de burgemeester der gemeente Leer
sum, waarnemende de taak van burgemeester 
en wethouders dier gemeente, aanvoerende, 
dat in den legger onder volgnummer 2 van 
den weg "Gooyerdijk" wordt genoemd de 
noordelijke bermsloot ( Gooyerwetering), ge
legen in de gemeente Leersum; dat de voor
noemde bermsloot, zijnde gelegen in zijn ge
meente, niet op den wegenlegger van de ge
meente Langbroek had mogen staan; 

2 °. de burgemeester der gemeente Ame
rongen, waarnemende de taak van burge
meester en wethouders dier gemeente, aan
voerende, dat bij het bestreden besluit van 
den Commissaris der provincie Utrecht over
wogen wordt den onderhoudsplicht van de 
zuidelijke bermsloot van den Amerongerdijk 
(de Amerongerwetering), gelegen in de ge
meente Amerongen, ten Jaste der gemeente 
Amerongen te brengen; dat in het dictum 
van het genoemde besluit hieraan geen ge
volg is gegeven; dat de bovengenoemde on
derhoudsplicht van "de Amerongerwetering" 
evenwel niet ten laste van de gemeente Ame
rongen komt, doch ten laste van het water
schap "de Ameronger Wetering"; 

0. ten aanzien van het beroep van den 
burgemeester van Leersum, dat het stelsel 
der Wegenwet, volgens hetwelk bermen en 
bermslooten geacht worden tot een weg te 
behooren, medebrengt, dat in het onderwer
pelijke geval de noordelijke bermsloot van 
weg no. 2, ook al is deze bermsloot in een 
andere gemeente gelegen, niettemin mede in 
den legger van de gemeente Langbroek be
hoort te worden vermeld; 

dat daarbij nog komt, dat, wanneer zulks 
niet zou geschieden, deze bermsloot zou 
moeten worden opgenomen in de leggers der 
gemeenten Leersum en Doom en een zoo
danige afzonderlijke vermelding van een 
bermsloot in leggers, waarin de weg, waartoe 
zij behoort. niet voorkomt, uiteraard zonder 
eenige beteekenis zou zijn; 

dat de onderhavige legger, nu daarin in 
kolom XI is aangeteekend, dat de noorde
lijke bermsloot in de gemeente Doom en 
Leersum is gelegen, een geheel juist beeld 
van den werkelijken toestand geeft; 

0. ten aanzien van het beroep van den 
burgemeester van Amerongen, dat deze als 
bezwaar aanvoert, dat in het bestreden be
sluit de onderhoudsplicht ten aanzien van de 
zuidelijke bermsloot van den Amerongerdijk 
ten laste van de gemeente Amerongen zou 
zijn gebracht; 

dat zulks evenwel niet het geval is, wes
halve het bierbedoelde beroep feitelijken 
grondslag mist; 

Gezien de Wegenwet; 
Heeft op grond van § i der Verordening 

No. 23/r940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffen
de de bevoegdheden van de Secretarissen
Generaal van de N ederlandsche Departe
menten van Algemeen Bestuur besloten; 

de beroepen ongegrond te verklaren. . 
0. dat de genoemde afdeeling in kennis 

werd gesteld met de dezerzijds gerezen be
denkingen tegen het ontwerp-besluit bij een 
schrijven van den volgenden inhoud. 

Naar aanleiding van het nevenvermeld 
advies en het daarbij aangeboden ontwerp
besluit, ter zake op den kant vermeld, heb ik 
de eer uw afdeeling het volgende mede te 
deelen : 

Zooals uit het bij de stukken overgelegde 
uittreksel van den wegenlegger van de ge
meente Langbroek blijkt, is de noordelijke 
bermsloot van den onder no. 2 voorkomen-
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den weg niet gelegen in de gemeente Lang
broek. Niettemin werd in kolom VIII (het
geen niet juist geacht moet worden, aange
zien in kolom VII de onderhoudsplicht dient 
te worden vermeld) ten aanzien van die 
bermsloot de vermelding van den onder
houdsplicht opgenomen. 

Het trekt de aandacht, dat t.a.v. de zuide
lijke bermsloot van den onder no. 9 van dien 
legger voorkomenden weg, welke bermsloot 
blijkens de stukken evenmin in de gemeente 
Langbroek is gelegen, een dergelijke vermel
ding van den onderhoudsplicht niet heeft 
plaats gehad. 

Omtrent de vermelding van den onder
houdsplicht t .o.v. die twee bermslooten blijkt 
derhalve niet een zelfde standpunt te zijn in_ 
genomen. 

Afgezien daarvan echter komt het mij 
voor, dat in het algemeen in een wegenleg
ger van een gemeente slechts de onderhouds
plicht kan worden vastgelegd van objecten, 
welke gelegen zijn binnen het territoir van 
die gemeente. 

In d it geval, waar de bermslooten zijn ge
legen buiten het gebied van de gemeente 

Langbroek, moet naar mijn meening de onder
houdsplicht van die slooten niet in den we
genlegger van de gemeente Langbroek wor
den vermeld, doch in den wegenlegger van 
die gemeente, waarbinnen die slooten zijn 
_gelegen. 

Het verdient wellicht aanbeveling, dat 
t.a.v. die slooten in den wegenlegger van de 
gemeente Langbroek slechts wordt vermeld 
(b.v. in kolom XI) in welke gemeente be
doelde sloot is gelegen. 

In d en wegenlegger van de bedoelde ge
meente zou dan de onderhoudsplicht van de 
bermsloot, als deel van den weg, kunnen 
worden opgenomen. 

In verband met het bovenstaande doe ik 
uw afdeeling hierbij de op deze aangelegen
heid betrekking hebbende stukken wederom 
toekomen met verzoek een en ander in na
dere overweging te willen nemen. 

dat de afdeeling naar aanleiding van dit 
~chrijven een nader advies heeft uitgebracht, 
hetwelk luidde als volgt: 

Bij schrijven van 8 Maart 1944, no. 694, 
afdeeling Waterstaatsrecht, heeft uw hoog
edelgestrenge opnieuw bij den Raad van 
State, Afdeeling voor de geschillen van be
stuur, ter overweging aanhangig gemaakt de 
beroepen, ingesteld door de burgemeesters 
van Leersum en Amerongen, waarnemende 
de taak van burgemeester en wethouders dier 
gemeenten, tegen het besluit van den Com
missaris der provincie Utrecht, waarnemen
de de taak van Gedeputeerde Staten dier 
provincie, van 14 April 1g43, 2de afdeeling 
A, no. 647/560, tot vaststelling ingevolge de 
·wegenwet van den legger der gemeente 
Langbroek. 

In antwoord op uw bovengemeld schrijven 
van 8 Maart 1944 moge de afdeeling uw 
hoogedelgestrenge berichten, dat het haars 
inziens hier een punt betreft, hetwelk bij het 
maken van de W egenwet niet voorzien is. 
Daarom moet hier een oplossing gezocht wor-

den, welke, hoe zij ook moge uitvallen, nim
mer geheel zal kunnen bevredigen. In haar 
ontwerp-besluit heeft de afdeeling gekozen 
voor het vermelden van een bermsloot, ook 
al is deze in een andere gemeente gelegen, in 
den wegenlegger voor die gemeente, waarin 
de weg zelf is opgenomen. Het valt niet te 
ontkennen, dat daaraan bezwaren verbonden 
zijn. Met name moet zij leiden tot de minder 
gelukkige invulling in de kolommen VII en 
VIII, waarop door uw hoogedelgestrenge 
wordt gewezen. De afdeeling wil het gewicht 
van dit bezwaar niet verkleinen, doch zij 
moge daartegenover stellen, dat de andere 
oplossing, welke door uw hoogedelgestrenge 
blijkt te worden voorgestaan, haars inziens 
op nog onoverkomelij ker bezwaren moet 
stuiten. De Wegenwet gaat er toch van uit 
(men zie bij voorbeeld artikel 30), dat als 
grondslag van den wegenlegger steeds dient 
de vermelding van min of meer op zich zelf 
staande wegen. Wel worden daarin ook 
kunstwerken als bruggen en duikers vermeld 
en nog andersoortige vermeldingen gedaan, 
doch deze vermeldingen geschieden steeds in 
verband met een bepaalden daarin voorko
menden weg. Hiermede laat zich kwalijk rij
men het opnemen in een wegenlegger van 
bermslooten, behoorende tot een weg, die in 
dien legger niet voorkomt. Reeds de invul
ling van de kolommen I , II en III zal dan 
niet zuiver kunnen geschieden. 

Bij een en ander komt nog, dat men zich 
in gevallen als het onderhavige ook zal heb
ben af te vragen, op welke wijze de invulling 
van den wegenlegger het duidelijkst kan ge
schieden. En dan behoeft het geen betoog, 
dat slechts dan een helder beeld van den 
rechtstoestand van een weg en zijn onder
dcelen wordt verkregen, wanneer deze te za
men in één legger worden vermeld en niet 
over twee of meer leggers worden verdeeld. 

De afdeeling meent uw hoogedelgestrenge 
dan ook in overweging te moeten geven om 
alsnog overeenkomstig het door haar voor
gestane standpunt te beslissen. 

De afdeeling moet echter toegeven, dat, al 
is dit punt in de beroepen niet aangeroerd, 
ten aanzien van de zuidelijke bermsloot van 
weg no. 9 in denzelfden zin zal dienen te 
worden beslist als ten aanzien van de noor
delijke bermsloot van weg no. 2. Aangezien 
evenwel de stukken niet voldoende gegevens 
schijnen te verschaffen om de daarvoor noo
dige wijziging in den wegenlegger alsnog 
voor te stellen, moge zij uw hoogedelge
gestrenge verzoeken haar deze gegevens als
nog te willen doen verschaffen. 

Met uw antwoord ziet zij de bijlagen dezes 
gaarne weder tegemoet. 

0. dat het met de afdeeling gepleegd over
leg mitsdien niet heeft geleid tot wijziging 
van haar advies in den geest, als dezerzijds 
bedoeld; 

0 . t .a.v. het ingestelde beroep van 
den burgemeester van Leersum, dat in een 
wegenlegger van een gemeente slechts de 
onderhoudsplicht kan worden vastgelegd van 
objecten, voor zoover deze zijn gelegen bin
nen het territoir van die gemeente; 

K2663 
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dat de noordelijke bermsloot van weg no. 
2 is gelegen in de gemeenten Doom en Leer
sum, zoodat de onderhoudsplicht van die 
sloot niet in den legger van de gemeente 
Langbroek, doch in de leggers van de eerst
genoemde gemeenten moet worden vermeld; 

dat de onderhoudsplicht van de meerbe
doelde sloot mits.dien ten onrechte in kolom 
VIII van den legger is opgenomen; 

dat het wel ter verkrijging van een juist 
beeld van de feitelijke ligging van den weg 
met de daartoe behoorende onderdeelen aan
beveling verdient, dat ten aanzien van de 
noordelijke sloot van weg no. 2 in den legger 
van de gemeente Langbroek wordt vermeld, 
in kolom XI, in welke gemeenten die sloot is 
gelegen; 

0 . ten aanzien van het beroep van den 
burgemeester van Amerongen, dat deze als 
bezwaar aanvoert, dat in het bestreden be
sluit de onderhoudsplicht ten aanzien van de 
zuidelijke bermsloot van den Amerongerdijk 
ten laste van de gemeente Amerongen zou 
zijn gebracht; 

dat zulks evenwel niet het geval is, wes
halve het hierbedoelde beroep feitelijken 
grondslag miste; 

dat het echter wel gewenscht is, dat uit 
den legger van de gemeente Langbroek als
nog blijkt, dat meer bedoelde sloot als onder -
deel uitmakende van den Amerongerdijk is 

L. 1945 

gelegen in de gemeenten Amerongen en Wijk 
bij Duurstede; 

Gezien de Wegenwet; 
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 Departemen. 
ten van Algemeen Bestuur 

Besloten: 
1 °. het beroep· van den burgemeester van 

Amerongen ongegrond te verklaren; 
2 °. met gegrondverklaring van het be

roep van den burgemeester van Leersum en 
met handhaving voor het overige van het be
streden besluit van den Commissaris der 
provincie Utrecht, waarnemende de taak van 
Gedeputeerde Staten dier provincie, van 14 
April 1943, 2de Afdeeling A, no. 647/560, den 
bij dit besluit vastgestelden legger te wijzi
gen als volgt: 

I. • ten aanzien van den weg no. 2. De 
vermelding in kolom VIII van "De Noorde
lijke bermsloot (Gooyerwetering} in onder
houd bij de gemeenten Doorn en Leersum" 
vervalt; 

Il. ten aanzien van den weg no. 9 wordt 
in kolom XI vermeld: De zuidelijke berm
sloot ( de Amerongerwetering) is gelegen in 
de gemeenten Amerongen en Wijk bij Duur-
stede. (A. B.) 

14 
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BESLUITEN, ARRESTEN ENZ. 1945 

IS Februari I945· BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 5i). 

Art. 51 vijfde lid tweede alinea ver
leent wel de bevoegdheid, eene vermin
dering van wachtgeld, welke werd toe
gepast gedurende een tijdvak, waarover 
nieuwe inkomsten werden genoten, na 
afloop van dat tijdvak te bestendigen, 
doch niet om, terwijl gedurende het ge
not der nieuwe inkomsten geen wacht
geldvermindering plaats vond, na het 
verlies der nieuwe inkomsten tot ver
mindering van het wachtgeld over te 
gaan. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming; 

Gezien het beroep, ingesteld door P. C . 
Hofman, te Apeldoorn, tegen de dezerzijd
sche beschikking van 17 Maart 1944, no. 
20299 W, afd. L.O., inzake vermindering 
van zijn wachtgeld als hoofd eener openbare 
lagere school; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
28 Juni 1944, no. 98; 

Overwegende, dat P- C. Hofman, gewezen 
hoofd eener openbare lagere school te Lem
sterland, wonende te Apeldoorn, wiens 
wachtgeld 60 % van zijn laatstgenoten jaar
wedde ad f 3100, te weten f 1860 bedroeg, bij 
besluit van den burgemeester der gemeente 
Grootegast van 12 Januari 1044 met ingang 
van 17 Januari 1944 benoemd is tot tijdelijk 
hoofd van de openbare lagere school te Se
baldeburen, zulks op een wedde van f x698, 
doch alreeds bij besluit van dien burgemees
ter van 23 Februari 1944 met ingang van 
dienzelfden dag ontslagen op grond van ver
waarloozing van zijn betrekking ; 

dat bij dezerzijdsche beschikking van 17 
Maart 1944, no. 20299 W , afd. L. 0 ., op 
grond van paragraaf I van de Verordening 
no. 23/I940 en in overeenstemming met pa
ragrafen 2 en 3 van de Verordening no. 3/1940 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, het wachtgeld van 
P. C. Hofman voornoemd over het tijdvak 

van 17 Januari 1944 tot en met 22 Februari 
1944 is vastgesteld op f 1860 daarbij als 
nieuwe inkomsten per jaar aannemende een 
bedrag van f 100.38 (wedde f 1698 vermin
derd met reis- en verblijfkosten ad fI597.62) 
terwijl het wachtgeld van 23 Februari 1944 
is verminderd tot f 1402, waarbij rekening is 
gehouden met een bedrag der nieuwe in
komsten ad f 1698; 

dat van dit besluit, voorzoover daarbij zijn 
wachtgeld is verminderd, P. C. Hofman in 
beroep is gekomen; 

Overwegende dat bij nader inzien de on
derhavige vermindering van het wachtgeld 
niet gehandhaafd kan blijven; 

dat toch krachtens artikel ~1, vijfde lid, 
tweede alinea der Lager Onderwijswet 1920 
de vermindering, welke op een wachtgeld is 
toegepast uit hoofde van het genot van in
komsten uit of in verband met arbeid of be
drijf, ter hand genomen met ingang van of 
na den dag, wa~rop het ontslag is verleend, 
toegepast blijft, indien de op wachtgeld ge
stelde verkregen inkomsten vrijwillig zonder 
voldoende reden prijs geeft of door eigen 
schuld doet verloren gaan; 

dat deze wetsbepaling weliswaar de be
voegdheid verleent, eene vermindering van 
wachtgeld, welke werd toegepast gedurende 
een tijdvak, waarover nieuwe inkomsten wer_ 
den genoten, na afloop van dat tijdvak te 
bestendigen, doch niet om, terwijl gedurende 
het genot der nieuwe inkomsten geen wacht
geldvermindering plaats vond, na het verlies 
der nieuwe inkomsten tot vermindering van 
het wachtgeld over te gaan; 

dat dus de evengenoemde wetsbepaling 
geen vrijheid schenkt, het bestreden besluit 
ten deze in stand te laten; 

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 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De_ 
partementen van Algemeen Bestuur be
sloten: 

het bestreden besluit, voorzoover daarbij 
het wachtgeld van P . C . Hofman is vermin
derd, te vernietigen. 

(A. B .) 
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24 Juli ,945. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 228 d). 

Al moge het waar zijn dat bij ver
koop van een aantal gemeentewoningen 
de sociale belangen, die met den bouw 
der woningen zouden zijn gediend, ge
vaar zouden kunnen loopen en de voor
waarden, in de koopacte aan den koo
per opgelegd, in de praktijk wellicht 
weinig waarde zullen hebben, zoo heeft 
het weinig zin tegen verkoop dezer 16 
woningen bezwaar te maken, nu van de 
126 met Rijkssteun gebouwde woningen 
er reeds no, aan vereenigingen behoo
rende, zijn verkocht. Tegen verkoop 
bestaat te minder bezwaar, nu door den 
kooper de toezegging is gedaan de huur_ 
ders dezer woningen, die dit wenschen, 
in de gelegenheid te zullen stellen de 
door hen gehuurde woningen op hun 
eigen naam en voor eigen bewoning te 
koopen, waarbij de desbetreffende prijs
voorschriften zullen worden inachtge
nomen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door den burgemeester der gemeente Bus
sum tegen het besluit van den Commissaris 
der provincie Noordholland van 17 Novem
ber 1943, afdeeling I, no. 452, Reg. E 8, 53, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het 
besluit van voornoemden burgemeester van 
24 Augustus 194~. tot verkoop van de met 
overheidssteun door de gemeente gebouwde 
middenstandswoningen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 21 Februari 1945, no. 161 (1944) en 12 
Juni 1945, no. 161 (1944) /1; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van II Juli 1945, no. 
1909, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur Bu
reau Financiën; 

Overwegende dat de Commissaris der pro
vincie Noordholland, ter waarneming van de 
taak van Gedeputeerde Staten, bij zijn be
sluit van 17 November 1943, afdeeling I, no. 
452, Reg. E 8, 53, goedkeuring heeft ont
houden aan het besluit van den burgemees
ter van Bussum van 24 Augustus 1943 tot 
verkoop, tegelijk m et de overige midden
standswoningen, welke in 1920/21 met bij
dragen à fonds perdu van rijk en gemeente 
zijn gesticht, van de 16 middenstandswonin
gen van de gemeente, met erf, grond en ver
dere aanhoorigheden. plaatselijk gemerkt 
Vondellaan nrs. 21, 23, 25, 27, Constantijn
Huijgenslaan nrs. 7, 9, 11, 13, 15, 18, Brede
rodelaan nr. 17 en Jacob Ruijsdaellaan nrs. 
5, 7, 9 en 11, zulks voor de som van f 104,900, 
zijnde een evenredig aandeel in de totale 
koopsom van alle 126 woningen ad f 950,000; 

dat daarbij is overwogen, dat het besluit 
van den burgemeester tot onderhandschen 
verkoop van de bovenbedoelde 126 midden
standswoningen is gegrond eenerzijds op de 
exploitatie-verliezen, welke de bovenbedoel
de woningen voor de gemeente hebben opge-

leverd en nog zullen opleveren, welke ver
liezen, aan het einde van 1942 bedragende 
f 121,154.43 en over het jaar 1942 f 10958.61, 
voor de toekomst, als gevolg van toeneming 
van de onderhoudskosten en reglementaire 
verhooging der afschrijving, op ± f 15,000 
per jaar zou zijn te stellen, anderzijds op de 
mogelijkheid, welke zich thans voordoet, de 
gemeente te bevrijden van den last der jaar
lijksche verliezen, door het aanvaarden van 
een aanbod tot koop van de bedoelde mid
denstandswoningen tegen een prijs van 
f 950,000, gevende na aftrek van 1 % pro
visie voor een tusschenpersoon een netto
opbrengst van f 940,500, waardoor de boek
waarde een kapitaalschuld aan de gemeen
te, per 31 December 1942 bedragende 
f 944,no.19 nagenoeg zouden kunnen wor
den gedelgd; dat, wat het ter goedkeuring 
aangeboden besluit betreft, bij de beoordee
ling van den verkoop van woningen, voor de 
totstandkoming waarvan de overheid zich 
destijds belangrijke financieele offers heeft 
getroost, naast de financieele gevolgen ook 
de sociale belangen in het oog dienen te wor -
den gevat, in zooverre van woningen als de 
bovenbedoelde, indien zij in het bezit blijven 
van de gemeente of van onder gemeentetoe
zicht staande corporaties, voor de volkshuis. 
vesting een belangrijke invloed ten goede 
kan uitgaan; dat, wat dit laatste betreft, de 
burgemeester bij het verzoek om de goed
keuring van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Binnenlandsche Zaken op 
den verkoop weliswaar heeft aangevoerd, dat 
de kooper van de woningen schriftelijk heeft 
verklaard niet tot huurorijsverhooging te 
zullen overgaan, in een voldoend onderhoud 
van de woningen te zullen voorzien, verhuur 
van eventueel vrijkomendewoningeninover
leg met de gemeente te doen geschieden en 
ten slotte de perceelen niet van aard en be
stemming te doen veranderen, doch dat de 
nakoming van een en ander bezwaarlijk on
der alle omstandigheden kan worden verze
kerd, zelfs al zouden de door den Secretaris
Generaal voornoemd voor den verkoop voor
geschreven voorwaarden worden opgelegd en 
dienovereenkomstig de kooper zou worden 
verplicht aan eventueelen verkoop eveneens 
dergelijke voorwaarden te verbinden, het
geen alsdan bij wijze van kettingbeding een 
verplichting zou dienen uit te maken voor 
alle opvolgers onder bijzonderen titel; dat 
op grond van een en ander allerminst zeker
heid bestaat dat het sociale doel, waarmede 
de woningen· tot stand zijn gekomen en waar
voor de overheid zich groote financieele of
fers en risico's heeft getroost, bij verkoop 
van de woningen aan een oarticulier tot zijn 
recht zal komen, terwijl integendeel ge
vreesd moet worden, dat bij de abnormale 
koopsom, welke voor de woningen wordt be
dongen, de exploitatie daarvan bij even
tueele conjunctuurwijziging zal geschieden 
op een wijze, waarbij het belang der volks
huisvesting wordt geschaad; dat in deze om
standigheden de goedkeuring aan het be
sluit alleen dan kan worden verleend, indien 
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zou vaststaan, dat voor de financieele be
zwaren, welke de exploitatie van de wonin
gen in hun tegenwoordigen staat voor de 
gemeente oplevert, geen andere oplossing 
kan worden gevonden; dat te dien aanzien 
is gebleken, dat door de desbetreffende wo
ningcorporaties alleszins aanvaardbare voor
stellen zijn gedaan, waardoor de exploitatie
tekorten, zooal niet geheel voorkomen, dan 
toch voor de naaste toekomst tot redelijke 
grenzen kunnen worden teruggebracht, ter
wijl de gemeente in de toepassing van de 
voorschriften van de Algemeene Regeling, 
vastgesteld bij het raadsbesluit van 23 Maart 
1920, goedgekeurd bij besluit van Gedepu
teerde Staten van 21 April 1920, no. 233, 
over voldoende middelen beschikt om de 
nakoming van de bedoelde, voorzoover ten 
laste van de huurders komende maatregelen 
te verzekeren; dat in deze omstandigheden 
het besluit voor goedkeuring niet in aanmer
king kan komen; 

dat van deze beslissing de burgemeester 
van Bussum in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat de Secretaris-Generaal van het 
Departemellt van Binnenlandsche Zaken bij 
zijn brief van 6 October 1943, no. 6398 M /Ld 
38- 41 mededeelde tegen verkoop van de 
bedoelde 126 woningen, dus ook van die der 
gemeente, geen bezwaar te hebben, zij het 
dan ook, dat aan eenige met name genoemde 
voorwaarden moet worden voldaan; dat, hoe
wel zijn aan de goedkeuring van den Com
missaris der provincie onderworpen besluit 
slechts betreft de 16 gemeentelijke woningen 
het zijn aandacht getrokken heeft, dat in het 
bestreden besluit een welhaast bijzondere 
plaats is ingeruimd voor de door twee van 
de dr ie plaatselijke middenstandswoning
bouwvereenigingen bij den Commissaris der 
provincie aangevoerde argumenten en aan 
hem verstrekte inlichtingen; dat dit feit te 
opmerkelijker is, nu immers de bedoelde 
bouwvereenigingen met betrekking tot den 
verkoop der gemeentelijke woningen geen 
bemoeiingen hebben, en de verkoop der ver- . 
eenigingsgebouwen buiten de invloedssfeer 
van den Commissaris der provincie ligt; dat 
in het bestreden besluit onder meer is over
wogen; dat de goedkeuring aan het besluit 
" alleen dan kan worden verleend, indien zou 
vaststaan, dat voor de financieele bezwaren, 
welke de exploitatie van de woningen in hun 
tegenwoordigen staat voor de gemeente op
levert, geen andere oplossing kan worden 
gevonden"; dat onmiddellijk daarop volgt: 
"dat te dien aanzien is gebleken, dat door de 
desbetreffende woningcorporaties alleszins 
aanvaardbare voorstellen zijn gedaan, waar
door de exploitatiekosten, zooal niet geheel 
voorkomen, dan toch voor de naaste toe
komst tot redelijke grenzen kunnen worden 
teruggebracht"; dat de Commissaris hier 
klaarblijkelijk doelt op een door de vereeni
gingen opgestelde exploitatie-berekening, 
welke ter sprake kwam ter gemeenschappe
lijke conferentie van 2 Augustus 1943, op 
welke ook de Secretaris-Generaal vertegen
woordigd was; dat die "sluitend" gemaakte 

exploitatie-berekening goeddeels gebaseerd 
was op een ondeugdelijk en ongezond mid
del, namelijk op een aanzienlijke verlenging 
van den afschrijvingsduur van 50 tot 65 jaar 
voor de opstallen en tot 75 jaren voor den 
grond; voorts op een bijdrage van de huur
ders van f 50 per jaar; dat, al moge de Com
missaris der provincie die "voorstellen" dan 
al aanvaardbaar achten, voor de gemeent e 
Bussum, welke steeds voor de verliezen aan
sprakelijk was en zulks eventueel ook in de 
toekomst zou zijn, zij dat allerminst waren; 
dat hij daarvan uitvoerig gemotiveerd deed 
blijken in zijn brief van 7 Augustus 1943, nr. 
18341; dat er echter meer is; dat weliswaar 
de leden der vereenigingen zich destijds, na
melijk in de in het algemeen matig bezochte 
ledenvergaderingen van September 1943, be
reid verklaarden een bijdrage ad f 50 per 
jaar te betalen, doch dat die bereidverkla
ring slechts schoorvoetend geschiedde, on
bekend als men toen nog was met alle voor
waarden, omdat men het tactischer oordeel
de door het verleenen van eene bijdrage te 
trachten de vereeniging in stand te houden 
en aldus invloed op de huurbepaling te be
houden ; dat dit direct ingaande financieele 
offer werd verkozen boven de onzekerheic! 
van een op den duur niet te handhaven ver
klaring van de kooper, dat de huren niet 
zouden worden verhoogd, een verklaring, 
waartegenover men om begrijpelijke redenen 
ietwat wantrouwend stond; dat echter in dat 
opzicht de opvatting van de leden geheel 
anders werd, toen later bleek, dat de kooper 
zich, behalve tot andere gunstige voorwaar
den, verbond de huurbedragen voor de wo
ningen te bepalen in overleg met en onder 
goedkeuring van het gemeentebestuur van 
Bussum; dat die gunstige voorwaarden en 
bepalingen voor hen een zoodanige situatie 
schiepen, dat geen lid er toen meer over 
dacht een onder die omstandigheden geheel 
onnoodige bijdrage te verleenen; dat daar
mede de broosheid van de exploitatie-bere
kening duidelijk werd aangetoond en daar
mede de "voorstellen" practisch van de baan 
waren; dat daardoor ook de opvatting, dat 
als gevolg van die voorstellen de tekorten 
geheel of gedeeltelijk zouden kunnen worden 
gedekt, tot een fictie werd; dat uit een rond
zendbrief, welken het bestuur van de Mid
denstandswoningbouwvereeniging aan de le
den dier vereeniging zond en waarin deze 
aangelegenheid objectief is belicht, moge 
blijken, hoe in het algemeen genomen de 
houding van de leden der vereenigingen ten 
opzichte van den verkoop der woningen 
thans is; dat kennisneming van dien brief 
wellicht de overtuiging zal schenken, dat de 
verkregen oplossing in den kring der ver
eenigingen als zeer bevredigend wordt aan
gemerkt; dat het dan ook geen wonder is, 
dat niet alleen de Middenstandswoningbouw
vereemgmg, doch ook de vereenigingen 
Eigen Haard en D e Goede Woning bereids 
tot verkoop harer woningen besloten; dat de 
eigendomsoverdracht van de daarbij betrok
ken 32 + 46 + 32 = 110 woningen op 18 



1945 24 JULI 

en 25 November 1943 heeft plaats gehad; 
dat hij, appellant, het verheugend acht, dat 
als gevolg van gemeenschappelijk en rijp 
overleg de wederzijdsche belangen op zoo 
gelukkige wijze werden gediend, nochtans 
zonder dat sociale belangen of belangen, ont
leend aan de volkshuisvesting, ook maar in 
eenig opzicht in het gedrang kwamen; dat 
de Commissaris der provincie van oordeel 
is, dat de nakoming van eenige opgesomde 
voorwaarden bezwaarlijk onder alle omstan
digheden kan worden verzekerd, evenmin als 
er naar zijn meening zekerheid bestaat, dat 
het sociale doel waarmede de woningen tot 
stand zijn geko~en en waarvoor de overheid 
zich groote financieele offers en risico's heeft 
getroost, bij verkoop van de woningen aan 
een particulier tot zijn recht zal komen; dat 
de Commissaris der provincie aan die over
wegingen een argument ontleent voor zijn 
afwijzende beslissing; dat de vraag rijs~ of 
daarin niet de suggestie ligt, dat het sociale 
doel uit het oog zou zijn verloren of niet 
voldoende zou zijn behartigd; dat, indien dat 
inderdaad het geval zou zijn, zij als in strijd 
met de feiten zou moeten worden terugge
wezen· dat immers de voorwaarden van verre 
strekking, welke in gemeenschappel~jk over
leg zijn bedongen en aanvaard, tot _m lengte 
van jaren waarborgen, dat de woningen te
gen redelijke huren ter beschikking zullen 
zijn van hen, voor wie ze zijn gesticht; dat 
die voorwaarden, welke aan de gemeente op 
essentieele punten grooten invloed geven, er 
onmiskenbaar oorzaak van zijn, dat er in dit 
geval practisch hoegenaamd gee1;1 onders~he~d 
bestaat tusschen (semi) overheidsexploitatte 
en exploitatie door particulieren; dat de 
juistheid van die opvatting, naar hij ver
trouwt, haar bevestiging zal vinden in de 
notarieele akte betreffende de overdracht 
van de woningen van een der vereenigingen, 
van welke akte afschrift is bijgevoegd; dat 
inderdaad het Rijk en de gemeenlte Bussum 
zich voor de totstandkoming en de exploita
tie der onderwerpelijke woningen groote fi
nancieele offers getroost hebben; dat het 
naar zijn overtuiging echter volmaakt on
verantwoord zou zijn met het brengen van 
offers uit gemeenschapsmiddelen voort te 
gaan ook indien, zooals hier het geval is, _het 
gestelde doel lop andere wijze wordt bereikt, 
nochtans zonder dat de sociale of volkshuis
vestingsbelangen ook maar in eenig opzicht 
worden geschaad, daarentegen het ~eme~nte .. 
belang wordt gediend; dat het fmancieele 
belang der gemeente medebrengt, dat o?k de 
16 gemeentelijke middenstandswonmgen 
worden verkocht ; dat het resultaat der tot 
dusver plaatsgevonden transactie is, dat de 
gemeente een kapitaalsverlies lijdt van rond 
f 18,000 en dat zij, in totaal genomen! nog 
niets kan t erugvorderen van de vordenngen 
wegens bijgepaste verlie_zen (welke _geheel 
zijn afgeschreven) ; dat dit resultaat met be
antwoordt aan de verwachting, omdat de 
verkoop van de 16 gemeenteliike midde1;1-
standswoningen niet is goedgeke~rd; da~ die 
verkoop in het totaal der transactie de wmst_-

gevende post zou zijn; dat de overeengeko
men netto-verkoopprijs voor die woningen 
is: . . f 127,833.75 
dat de boekwaarde per 3 1 De-

cember 1942 is: . f 104,052.51 

dat de verkoop dus een kapi-
taalsoverschot zou laten van f 23,781.24 

waarmede het kapitaalsverlies op het eerste 
deel der transactie zou worden goedgemaakt; 
dat er uiteindelijk nog een kapitaalsover
schot zou zijn van f 5865.51, dat aan de al
gemeene reserve zou ten goede komen; dat 
hij ten slotte moge opmerken, dat in zijn be
sluit van 24 Augustus 1g43 als koopsom van 
woningen en grond is v-ermeld een bedrag 
van f 104,900 zijnde een deel van de totale 
koopsom ad f 950,000, ongeveer gelijk aan 
het restant van de op de woningen drukken
de leeningschuld; dat daartegen geen be
zwaar behoefde te bestaan in de veronder
stelling, dat alle 126 woningen zouden kun
nen worden getransporteerd; dat nu echter 
tot dusver alleen de no vereenigingswonin
gen en, bij gebreke van de vereischte goed
keuring nog niet de gemeentelijke woningen 
konden :.Vorden overgedragen, het noodig wa2 
de koopsommen vast te stellen aan de hand 
van de desbetreffende prijsvoorschriften; 
dat dientengevolge de koopsom voor de 16 
gemeentewoningen is bepaald op f 129,125; 

0. dat, al moge het waar zijn, dat bij ver
koop tegen den bovengenoemden hoogen 
prijs de sociale belangen, die met den bouw 
van de bedoelde woningen zouden worden 
gediend, gevaar zouden kunnen loopen en 
de voorwaarden, in de koopacte aan den 
kooper opgelegd, in de praktijk wellicht wei_ 
nig waarde zullen hebben, nu echter van de 
126 met Rijkssteun gebouwde woningen er 
thans reeds no zijn verkocht, het weinig zin 
heeft tegen verkoop van de resteerende 16 
woningen bezwaar te maken ; 

dat tegen dezen verkoop te minder be
zwaar bestaat, nu, blijkens ten verzoeke van 
de Afdeeling van den Raad van State, voor 
de Geschillen van Bestuur, nader verstrekte 
inlichtingen door den kooper J. Matser te 
Hilversum de toezegging is gedaan de huur
ders dezer woningen, die hiertoe den wensch 
te kennen geven, in de gelegenheid te zullen 
stellen de door hen gehuurde woningen op 
hun eigen naam en voor eigen bewo.1:1-ing te 
koopen, waarbij de desbetreffende pnJsvoor
schriften zullen worden in acht genomen; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: . 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van den Commissaris der provincie Noord
bolland van 17 November 1943, afdeeling I, 
no. 452 , Reg. E. 8. 53, aan het besluit van 
den burgemeester van Bussum van 24 Aug. 
1943 alsnog goedkeuring te verleenen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur. 

(A.B.) 
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30 Augustus I945· UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Alg. 
Rijksambtenarenreglement art. 81) . 

Ontslag met terugwerkende kracht 
bij wijze van straf (bij besluit van r 
April 1944 met ingang van r Maart 
1944) zou slechts dan rechtens zijn ge
oorloofd, als de bevoegdheid daartoe 
uitdrukkelijk in eenig toepasselijk alge
meen verbindend voorschrift was ver
leend. Dit is echter niet het geval, zoo
dat het aangevallen besluit wegens 
strijd met art. 81 van het Alg. R.A.R. 
moet worden nietig verklaard. 

Uitspraak in zake : 
T. , wonende te Amsterdam, klager, in 

persoon ter openbare terechtzitting versche
nen, 

tegen: 
den waarnemenden Secretaris-Generaal van 
het Departement van Financiën, (thans den 
Minister van Financiën), verweerder, voor 
wien ter openbare terechtzitting als gemach
tigde is opgetreden Mr. B. R. Wesseling, 
plaatsvervangend Rijksadvocaat te Utrecht. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de gedingstukken; 
Gehoord bovengenoemde verschenen per

sonen; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0 . dat verweerder dd. 1 April 1944 het 

navolgende besluit heeft genomen : 
" De waarnemende Secretaris-Generaal 

van het Departement van Financiën. 
Gelezen het advies van de Commissie van 

advies voor den dienst der Belastingen dd. 
16 September 1943, waarvan ingevolge ar
tikel 63, 2e lid, van het Ambtenarenregle
ment Belastingdienst een afschrift aan den 
betrokkene, den assistent der directe belas
tingen, invoerrechten en accijnzen T. te 
Amsterdam (C. B .) is toegezonden; 

In aanmerking nemende enz.; 
Gelet op de artikelen 80, 81 , eerste lid, 

letter k, 82, 83 en 84 van het Algemeen 
Rijksambtenarenreglement, op artikel 46 
van het Ambtenarenreglement Belasting 
dienst en op artikel 60 van de Ambtenaren
wet 1929 ; 

Heeft goedgevonden en verstaan : 
Den assistent der directe belastingen, in

voerrechten en accijnzen T. te Amsterdam 
(D. B.) met ingang van r Maart 1944 uit 
's Rijks dienst te ontslaan." ; 

0. dat klager tijdig tegen vorenbedoeld 
besluit beroep heeft ingesteld en op de bij 
klaagschrift aangevoerde gronden heeft ver
zocht, dat deze Raad een rechtvaardig oor
deel zal uitspreken; 

In rechte: 
0. dat ter beslechting van het onderha

vige geschil moet worden beantwoord de 
vraag, of het bestreden besluit - hetwelk 
is een strafbesluit genomen ten aanzien van 
klager, die als assistent der directe belastin
gen, invoerrechten en accijnzen was ambte
naar in den zin der Ambtenarenwet 1929 -
op een der gronden, aangegeven in artikel 

58, lid 1 en 2, dezer wet, kan worden aan
iietast; 

0. te dien aanzien dat de Raad allereerst 
in een onderzoek wenscht te betrekken de 
vraag, of dat besluit feitelijk of rechtens 
strijdt met eenig toepasselijk algemeen ver
bindend voorschrift; 

0. dat het ontslag in dezen is gegeven op 
1 April 1944, zulks met ingang van 1 Maart 
1944, dus met terugwerkende kracht; 

0. echter dat niet in eenige bepaling van 
het Algemeen Rijksambtenarenreglement of 
van het Ambtenarenreglement Belasting
dienst aan een orgaan, als gedaagde, de be
voegdheid wordt gegeven een ambtenaar, als 
klager, bij wijze van straf te ontslaan met 
terugwerkende kracht, welke bevoegdheid 
alleen dan zou bestaan, indien zij uitdruk
kelijk in eenig artikel van die Reglementen 
of in eenig ander ten deze toepasselijk alge
meen verbindend voorschrift zou zijn ver
leend - hetgeen niet het geval is - , ver
mits bij een tegengestelde opvatting geen 
sprake zou zijn van rechtszekerheid voor de 
betrokken ambtenaren, welke rechtszeker
heid medebrengt, dat, zoo eenige afwijkende 
bepaling te dien aanzien niet bestaat, een 
ambtenaar gevrijwaard moet zijn in geval
len, als het onderhavige, zijn hoedanigheid 
van ambtenaar te verliezen , met alle gevol
gen van dien, vóór den datum, waarop het 
besluit tot oplegging van de straf wordt ge
nomen; 

0. dat derhalve meergenoemd besluit, wat 
daarvan overigens moge zijn, moet worden 
nietig verklaard op dezen grond, dat het 
rechtens strijdt met artikel 81, lid 1, aan
hef en sub k, van het Algemeen Rijksamb
tenarenreglement, waarin enkel sprake is 
van ontslag en niet van ontslag met terug
werkende kracht; 

Rechtdoende : 
Verklaart nietig voormeld besluit van 

verweerder dd. 1 April 1944. 
(A.B.) 

30 Augustus I945· UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambte
narenwet 1929 art. 58, 1e lid). 

De Centrale Raad van Beroep acht 
niet bewezen, dat deze kantoorbediende 
bij de R.E.T . illegale actie in het be
drijf heeft gevoerd en verklaart op dien 
grond het besluit, waarbij hij deswege 
is gestraft met ontslag, nietig. 

Uitspraak in zake : 
S. van der Waal, wonende te Rotterdam, 

klager, in persoon ter openbare terechtzit
ting van 30 Maart 1944 verschenen, bijge
staan door zijn raadsman J . Wildschut, wo
nende te Rotterdam; ter openbare terecht
zitting van 9 Augustus 1945 niet verschenen, 

tegen : 
den Burgemeester van Rotterdam, verweer
der, voor wien ter openbare terechtzitting 
van 30 Maart 1944 als gemachtigde is opge
treden Mr. A. den Broeder, ambtenaar bij 
de Rotterdamsche Electrische Tram; ter 
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openbare terechtzitting van 9 Augustus 1945 
niet verschenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de gedingstukken; 
Gehoord bovengenoemde verschenen per

sonen, alsook de ter terechtzitting van 30 
Maart 1944 vanwege verweerder opgeroepen 
getuigen J. H . Verhoeve, opperwachtmeester 

· der Staatspolitie, wonende te Amersfoort, en 
J . Breugem, majoor der politie, wonende te 
Amersfoort; 

Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Burgemeester van Rotterdam, 

waarnemende de taak van Burgemeester en 
Wethouders dier gemeente, 

gelet op het feit, dat de kantoorbediende 
bij de Rotterdamsche Electrische Tram 
(hierna te noemen R .E .T.) , S.van der Waal, 
zich heeft schuldig gemaakt aan het voeren 
van illegale actie in het bedrijf; 

gelet voorts op zijn besluit van 18 (be
doeld zal zijn: 16) Juni 1943, A. P. no. 28/ 
161a, waarbij: 

1°. aan S. van der Waal voornoemd het 
voornemen te kennen is gegeven, hem te 
straffen met ontslag uit den dienst; 

2 ° . de betrokkene tot den datum, waar
op het ontslag zal ingaan, in zijn ambt is ge
schorst met geheele inhouding der bezoldi
ging; 

3 °. (is bepaald dat) het loon, hetwelk 
hem van 1 Juni 1943 af is ingehouden, niet 
meer zal worden uitbetaald ; 

gezien de uitspraak van het Scheidsge
recht voor het personeel R.E.T., waarbij is 
geadviseerd betrokkene geen straf op te leg
gen en te bepalen, dat hem over den termijn, 
gedurende welken op grond van art. 72bis 
van het Reglement Personeel R.E.T. geen 
bezoldiging meer is uitbetaald, deze bezol
diging alsnog zal worden uitgekeerd; 

van oordeel, dat het belang van den dienst 
en het algemeen belang zich tegen het op
volgen van dit advies verzetten; 

d.d. 8 November 1943 heeft besloten: 
a. het door het Scheidsgerecht voor

noemd bij zijn uitspraak van 12 October 
1943 gegeven advies in de zaak van den 
kantoorbediende bij de R.E.T., S. van der 
W aal, niet op te volgen; 

b. betrokkene met ingang van 15 Nov. 
1943 uit den gemeentedienst te ontslaan, 
zulks met handhaving van de bijkomstige 
maatregelen, genoemq onder 2 ° en 3 ° van 
zijn meergemeld besluit van 18 (bedoeld zal 
zijn: 16) Juni 1943; 

0. dat klager van dit besluit bij dezen 
Raad in beroep is gekomen, bij klaagschrift, 
hetwelk 25 November 1943 ter griffie in
kwam, op de daarbij aangevoerde gronden 
vorderende, dat het den Rade behage, met 
vernietiging van het genomen besluit van 
den Burgemeester van Rotterdam d .d. 8 
November 1943 te bepalen, dat klager geen 
straf zal worden opgelegd, terwijl hij voorts 
vordert vergoeding van alle schade, welke 
van 1 Juni 1943 door het voornoemde be
sluit van den Burgemeester van R otterdam 

is of nog zal ontstaan, voorloopig geraamd 
tot en met 15 December 1943 op 840 gulden; 

In rechte: 
0- dat het bestreden besluit van den Bur

gemeester van Rotterdam, waarnemende de 
taak van Burgemeester en Wethouders dier 
gemeente, is een besluit, genomen door een 
administratief orgaan, nadat een krachtens 
algemeen verbindende regels optredende 
commissie in de zaak een advies heeft ge
geven, zoodat ingevolge het bepaalde bij art. 
3, lid 2, aanhef en onder b, der Ambtenaren
wet 1929 deze Raad over het onderhavige 
beroep in eersten en eenigen aanleg moet 
oordeelen; 

0. dat ingevolge het bepaalde bij art. 58, 
lid 1 en 2, der Ambtenarenwet 1929 nietig
verklaring van een besluit, als ·dat, hetwelk 
in dit geding wordt aangevochten, kan plaats 
vinden : 1°. wijl het feitelijk of rechtens 
strijdt met de toepasselijke algemeen ver
bindende voorschriften, 2 °. omdat het admi_ 
nistratief orgaan, bij het nemen van het be
sluit, van zijn bevoegdheid kennelijk een 
ander gebruik heeft gemaakt dan tot de 
doeleinden, waarvoor die bevoegdheid is ge
geven, of 3 ° . omdat er tusschen de opge
legde straf en de gepleegde overtreding on
evenredigheid bestaat; 

0. dat de Raad nu allereerst moet onder
zoeken, of het aangevochten besluit feitelijk 
of rechtens strijdt met de toepasselijke alge
meen verbindende voorschriften en daartoe 
in de eerste plaats moet worden beslist, of 
klager zich heeft schuldig gemaakt aan het
geen in het bestreden besluit wordt ge
noemd: voeren van illegale actie in het be
drijf; 

0. dat dit voeren van illegale actie in het 
bedrijf hierin zou hebben bestaan, dat kla
ger, kantoorbediende van de R .E.T. , op 27 
Mei 1943 op een stuk wikkelpapier, dat op 
het bureau van de R.E.T. op den lessenaar 
van den amotenaar Versnel lag, met potlood 
de letters O Z O heeft geschreven en dat hij 
op 29 Mei 1943 aan genoemden Versnel een 
anoniemen brief heeft geschreven van den 
volgenden inhoud: 
" Ik zweer van harte af de NSB en zijn wet 
De NSB tot aan het graf is in mijn hart gezet 
Dus, lach ik en bespot die voor Mussert is 
Die naar Oranje luistert is mijn vrind 
En jij rotte NSBer jij stinkt 
Bekend maken doe ik mij nooit 
Al worden ze alle op straat gegooid 
l\,faar eens op een Meidag 
Krijgen we bijltjesdag 
En bedenkt dat wel 
Dan ben jij er bij Versnel. 

Hoogachtend, 
dezelfde OZOer" 

en deze brief heeft versierd met een teeke
ning, waarop een galg was afgebeeld met 
een daaraan hangend poppetje, voorzien van 
het onderschrift "Je loon"; 

Q. dat volgens een rapport van den opper
wachtmeester der Staatspolitie J. H . Ver
hoeve d.d. 1 Juni 1943 klager heeft bekend 
beide feiten te hebben gepleegd; 
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0. dat voorts uit de gedingstukken blijkt, 
dat de ambtenaren van het desbetreffende 
bureau van de R.E.T. naar aanleiding van 
den anoniemen brief van 29 Mei 1943 aan 
een schrijfproef zijn onderworpen en dat op 
grond van de resultaten van deze proef op 
klager de verdenking viel den brief te heb
ben geschreven; 

0. dat klager ter terechtzitting van dezen 
Raad van 30 Maart 1944 heeft verklaard, 
dat die bekentenis door hem is afgelegd on
der pressie, welke op hem werd uitgeoefend 
bij het verhoor door J. H . Verhoeve en J. 
Breugem; 

0. dat J. H. Verhoeve als getuige voor 
den Raad heeft verklaard, dat het volstrekt 
onjuist is, dat door hem op den. klager pres
sie is uitgeoefend en de getuige J. Breugem 
aan den Raad heeft verkl~ard, dat er bij de 
ondervraging door hem · van den klager -
welke ondervraging volgens hem geen eigen
lijk verhoor was - een gemoedelijke sfeer 
heerschte; 

o. dat de Raad niet heeft kunnen ont-' 
komen aan den indruk, dat de beide getui
gen respectievelijk aan de begrippen "pres
sie" en "gemoedelijke sfeer" een andere be
teekenis hechten, dan daaraan behoort te 
worden toegekend; 

0. dat de Raad dientengevolge d.d. 6 April 
1944 heeft besloten aan den Burgemeester 
van Rotterdam de bedoelde schrijfproeven 
op te vragen, aan welk besluit door 's Raads 
Voorzitter uitvoering is gegeven bij brief 
van dienzelfden datum; 

0. dat in antwoord op dezen, aan den 
Burgemeester van Rotterdam gerichten, 
brief de directeur der R.E.T. d .d. 19 April 
1944 heeft bericht: 

"D ezerzijds is aan den Sicherheitsdienst 
verzocht de betr. schrijfproeven mij ter hand 
te stellen. De Sicherheitsdienst verklaarde 
zich hiertoe slechts gerechtigd, indien zij 
daartoe toestemming ontving van den Be
fehlshaber der Sicherheitspolizei in den 
Niederlanden te 's-Gravenhage. Het daartoe 
strekkende verzoek dien.de uit te gaan van 
het desbetreffende Gerecht, zoodat ik U be
leefd verzoek een verzoekschrift bij den Be
fehlshaber in te dienen."; 

0. dat 's Raads Voorzitter, van oordeel, 
dat het niet op ziin weg lag eenig "verzoek
schrift" tot den genoemden "Befehlshaber'' 
te richten, d.d. 24 April 1944 aan den Bur
gemeester van Rotterdam heeft geschreven, 
dat hij aan het vermelde verzoek van den 
directeur der R.E.T. niet kon voldoen, waar
aan hij toevoegde: 

,,De bovenbedoelde schrijfproeven heb
ben, naar uit de aanwezige gedingstukken 
kan worden afgeleid, naast den anoniemen 
brief van 29 Mei 1943, ten grondslag gelegen 
aan het bestreden besluit van 8 November 
1943 en moeten dus beschouwd worden als 
onder U berustende of te Uwer beschikking 
staande. Vandaar dat ik aan UEdelAchtbare 
inzending van de schrijfproeven - waaron
der de vermelde anonieme brief van 29 Mei 
1943 begrepen is - verzocht. Wanneer die 

stukken door UEdelAchtbare aan eene Duit
sche instantie zijn ter hand gesteld, zoudt 
U kunnen verzoeken ze, eventueel tijdelijk, 
aan U terug te zenden."; 

0. dat de Burgemeester van Rotterdam 
in antwoord op dezen brief bij begeleidend 
schrijven van 8 Juli 1944 in afschrift een 
schriftuur heeft ingezonden van den gevol
machtigde van den Rijkscommissaris voor 
de stad Rotterdam, welke schriftuur luidt: 
"Der Reichskommissar 
für die besetzten Niederländischen 
Gebiete Rotterdarn-C, den 27. Juni 1944. 
Der Beauftragte des Reichskommissars 

für die Stadt Rotterdam. 
Dr. V./R. 

Herrn 
Bürgermeister Müller 

Rotterdam 
Rathaus. 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister! 
Auf Grund Ihres Schreibens vom 6. Juni 

1944 - A.P. 5 211/43 - betr. S.v. d. Waal, 
Büroangestellter der R.E.T., habe ich mich 
mit dem SD in Verbindung gesetzt. Der SD 
teilt mir mit, dass die Schriftproben sich 
nicht bei den Akten des SD befinden. Sie 
wurden mit dem Ermittlungsvorgang arn 
16.6.43 dem Befehlshaber der Sicherheits
polizei und des SD in Den Haag übersandt 
und befinden sich dort unter dem Akten
zeichen: II B 3852/43. 

"Gegen v. d . Waal ist vom BDS in Den 
"Haag Schutzhaft für die Dauer von 8 Wo
chen verhängt worden, die v.d. Waal in dem 
damaligen Lager Amersfoort verbüszt hat. 
Er wurde am 26 Juli 1943 nach sicherheits
polizeilicher schriftlicher Warnung aus dem 
Haft entlassen. 

"In der Anlage füge ich einen beglaubigten 
Auszug aus der Vernehmungs-niederschrift 
des v.d. Waal bei. Aus diesem Auszug ist er
sichtlich, dass v. d . Waal zugibt, der Schrei
ber des anonymen Briefes zu sein. 

"Ich möchte glauben, dass Ihnen diese 
Unterlage beim Zentralen Raad van Beroep 
genügt. 

,,Sollten Sie die Schriftproben nötig ha
ben, bitt ich mich zu benachrichtigen, damit 
ich sie beim BDS anfordere. 

,,Hou Zee! 
(gez.) Völckers." 

0 . dat blijkens een bijlage van de voor
melde schriftuur klager dd. 11 Juni 1943 te
genover een S.S.-Untersturmführer, wiens 
handteekening niet leesbaar was. zou hebben 
verklaard, zoowel de letters 0Z0 op het bo
terhampapier als den anoniemen brief te 
hebben geschreven; 

0. dat 's Raads Voorzitter hierop zich bij 
brief van 15 Juli 1944 opnieuw tot den Bur
gemeester van Rotterdam heeft gewend met 
het verzoek, hem te willen berichten, tegen
over wien klager die verklaring van II Juni 
1943 had afgelegd; 

0 - dat de Burgemeester van Rotterdam 
bij brief van 5 December 1944 daarop heeft 
geantwoord: 

" Naar aanleiding van Uw schrijven van 
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15 Juli 1944, A. W . 1943/K 64/22, betreffen
de S. v. d. Waal, heb ik de eer U mede te 
deelen, dat ik mij ter zake opnieuw tot den 
Gevolmachtigde voor de stad Rotterdam 
heb gewend. 

"Van dezen functionaris ontving ik thans 
het bericht, dat de Sicherheitsdienst, alhier, 
hem had medegedeeld, dat de betreffende 
stukken zijn vernietigd, zoodat verdere in
lichtingen niet kunnen worden verstrekt."; 

0. dat de Raad, gelet op het vorenstaande, 
niet bewezen acht, dat klager inderdaad de 
feiten heeft gepleegd, welke hem zijn ten 
laste gelegd, zoodat moet worden aangeno
men, dat het bestreden besluit feitelijk 
strijdt met de ten deze toepasselijke alge
meen verbindende voorschriften en derhalve 
moet worden nietig verklaard; 

Recht doende: 
Verklaart nietig het besluit van den Bur

gemeester van Rotterdam van 8 November 
1943. (A. B.) 

z3 September z945. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambte
narenwet 1929 art. 3, lid 1). 

"Administratief orgaan" is niet het 
Bestuur van het Pensioenfonds voor het 
personeel van de R.E.T .M . te Rotter
dam, daar dit fonds is opgericht als een 
stichting, welke een zelfstandig bestaan 
heeft, niet is aan te merken als een 
aan het gemeentebestuur ondergeschikte 
administratie en dus niet is een open
baar lichaam. Daaraan doet niet af, dat 
het fonds is opgericht door de gemeente 
Rotterdam, dat de gemeenteraad zijn 
reglement heeft vastgesteld en dat het 
wordt beheerd door de person en, die het 
college van B. en W. vormen. 

uitspraak in zake: 
rt. van der Kleij , wonende te Le1dschen

<1am, eischer in nooger beroep, niet ver
schenen, 

tegen: 
het Bestuur van het pensioenfonds voor het 
personeel van de Rotterdamsche Electrische 
Tramweg Maatschappij, te Rotterdam, ge
daagde in hooger beroep, niet verschenen. 

De Centrale Raad van Beroer: , 
Gezien de gedingstukken; 
Wat aangaat de feiten van het twisttJeding . 
0. dat gedaagde, bij besluit van 17 Aug . 

.;943, aan A. van der Kleij, gewezen maga-
1,ijnbeambte bij de Rotterdamsche Electri
sche Tram, ten laste van het pensioenfonds 
voor het personeel van de Rotterdamsche 
Electrische Tramweg Maatschappij, gere
kend met ingang van 6 Juli 1938 een aan
vullend pensioen heeft verleend van f 210 
per jaar en bij besluit van 28 Januari 1944 
het bezwaar van A. van der Kleij tegen 
voormeld besluit van 17 Augustus 1943 
heeft afgewezen en hem heeft medegedeeld, 
dat zijn verzoek tot verleening van een spe
ciale gratificatie niet voor inwilliging vat
baar is; 

0 . dat het Ambtenarengerecht te 's-Gra
venhage bij uitspraak van 9 October 1944 
- naar welker inhoud hierbij wordt ver
wezen - A. van der Kleij niet-ontvankelijk 
heeft verklaard in zijne beroepen tegen d" 
voormelde besluiten; 

0. dat eischer van deze uitspraak tijdig 
bij dezen Raad in beroep is gekomen, bij 
beroepschrift verzoekende de niet-ontvanke
lijk-verklaring te niet te doen; 

0. dat geda::igde bij contra-memorie zijne 
zienswijze heeft verdedigd; 

In rechte : 
0. dat de eerste rechter, bij de uitspraak, 

waarvan beroep, op goede gronden, welke 
deze Raad overneemt en tot de zijne maakt, 
heeft beslist, dat het Bestuur van het pen
sioenfonds voor het personeel van de R ot
terdamsche ElectrischeTramweg-Maatschap_ 
pij te Rotterdam· niet is een administratief 
orgaan, als bedoeld in artikel 3, der Ambte
narenwet 1929; • 

0. dat hieruit volgt, dat die rechte r bij de 
aangevallen uitspraak terecht den eischer 
niet-ontvankelijk heeft verklaard in zijn be
roep tegen de voormelde besluiten van bo
vengenovemd Bestuur dd. 17 Augustus 1943 
en 28 Januari 1944; 

0. dat die uitspraak dus moet worden 
bevestigd; 

Rechtdoende : 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

'' Het Ambtenarengerecht had overwogen: 
dat allereerst moet worden vastgesteld of 

klager in zijn beroepen kan worden ontvan
gen, nu deze beroepen zich richten tegen de 
ten aanzien v= klager genomen besluiten 
van het Bestuur van het Pensioenfonds voor 
het personeel van de Rotterdamsche Elec
trische Tramweg l'vlaatschappij; 

dat dit pensioenfonds in 1921 in den vorm 
v2n een stichting in het leven is geroepen 
tot het verleenen van pensioen aan leden 
van het personeel van de Rotterdamsche 
Electrische Tramweg l\faatschappij, ingeval 
v2n invaliditeit of ouderdom, alsmede in 
geval van overlijden aan hunne weduwe en 
weezen; dat na liquidatie van de R.E.T.M. 
en overgang op 15 October 1927 van het 
trambedrijf aan de gemeente Rotterdam , 
dit pensioenfonds is blijven voortbestaan 
o.m. tot het verleenen van pensioenen bo
ven de krachtens de Pensioenwet 1:922 te 
verleenen pensioenen aan degenen, die eerst 
bij de R.E.T.M. in dienst waren en daarna 
met den overgang van het bedrijf in ge
meentedienst zijn overgegaan, in dier voege, 
dat deze personen in totaal aan pensioen 
een bedrag ontvangen gelijk aan hetgeen zij 
krachtens de Pensioenwet 1922 aan pensioen 
zouden ontvangen, indien de diensttijd bij 
de R .E.T.M. mede in rekening ware ge
bracht; 

dat deze stichting, welke een zelfstandig 
bestaan heeft en niet als eene aan het ge
meentebestuur ondergeschikte administratie 
is aan te merken, niet is een openbaar 
lichaam, en het bestuur van deze stichting, 
hetwelk de beroepen besluiten heeft geno-
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men, niet is een administratief orgaan als 
bedoeld in artikel 3 der Ambtenarenwet 
1929, waaraan niet afdoet dat de stichting 
door de gemeente Rotterdam in het leven 
is geroepen, haar reglement door den ge
meenteraad van Rotterdam is vastgesteld en 
het bestuur ingevolge het bepaalde bij ar
tikel 68 van het reglement van 15 October 
1927 of in afwijking van het bepaalde bij 
artikel 4, wordt beheerd door de personen, 
die het college van Burgemeester en Wet
houders der gemeente Rotterdam vormen; 

dat de Ambtenarenwet 1929 uitsluitend 
beroep kent tegen besluiten, handelingen of 
weigeringen van administratieve organen, 
als bedoeld in artikel 3 dier wet, zoodat nu 
de besluiten, waartegen klagers beroepen 
zich richten, hiertoe niet behooren, klagers 
beroepen reeds uit dien hoofde niet-ontvan
kelijk moeten worden verklaard. 

(A.B.) 

20 September z945. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Armenwet art. 39). 

Een gehuwde vrouw, wier echtgenoot 
in 1917 op zee vermoedelijk is veronge
lukt doch ten aanzien van wien een 
akte van overlijden niet is opgemaakt, 
zoodat moet worden aangenomen dat 
hij nog in leven is, heeft ook thans nog 
voor de toepassing van art. 39 woon
plaats in de gemeente, waar de echtge
noot vóór zijne verdwijning woonachtig 
was. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van de armlastige krankzinnige Helena Ca. 
Knoester-Roeleveld; 

Den Raad van State, afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur gehoord, advies van 
5 September 1945, No. 1; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 14 September 
1945, No. 2064, Afdeeling Armwezen; 

0. dat Helena C. Roeleveld, geboren te 
's-Gravenhage op 26 October 1869 en ge
huwd met W. J. Knoester, die in 1917 op de 
Noordzee vermoedelijk verongelukte, op II 

November 1943 voorloopig voor rekening 
van de gemeente 's-Gravenhage werd opge
nomen in de Ramaerkliniek aldaar, zijnde 
eene aangewezen inrichting in den zin van 
art. 7 der Wet tot regeling van het Staats
toezicht op Krankzinnigen, met betrekking 
tot welke opneming werd afgegeven een ver_ 
klaring van een deskundige, als bedoeld in 
art. 39, 4e lid der Armenwet; 

dat over de betaling van de kosten van 
vervoer van de patiënte naar de inrichting 
en van die harer verpleging, voorzoover een 
en ander niet op andere wijze kan worden 
bestreden, geschil is ontstaan; 

dat het gemeentebestuur van 's-Graven
hage niet bereid is de bedoelde kosten voor . 
rekening van die gemeente te nemen, aan
gezien naar het oordeel van dat gemeente
bestuur voor àen echtgenoot der patiënte, 
die vermoedelijk is verongelukt doch ten 

aanzien van wien een akte van overlijden 
niet is opgemaakt, een wettige woonplaats 
niet is aan te wijzen, zoodat ook de pa
tiënte, die de woonplaats harer echtgenoot 
volgt, in geen gemeente des Rijks domicilie 
heeft en de bedoelde kosten voor rekening 
van het Rijk dienen te worden genomen, 
zulks overeenkomstig hetgeen in een soort
gelijk geval bij Ons besluit van 17 Juni 
1927, No. 24 werd beslist; 

0 . dat, zoolang niet met zekerheid is ko-
men vast te staan, dat Knoester destijds op 
zee omkwam, moet worden aangenomen, dat 
hij nog in leven is; 

dat er in dit verband op gewezen kan 
worden, dat ook de wetgever in den Negen
tienden Titel van het Eerste Boek van het 
Burgerlijk Wetboek (o.a. in art. 549) in 
gevallen als het onderhavige een afwezige 
nog na verloop van jaren als in leven ge
bleven zijnde aanmerkt; 

dat dus de patiente ingevolge art. 78 B. 
W. als gehuwde vrouw, die niet van tafel 
en bed gescheiden is, de woonplaats van 
haar man volgt; 

0 . dat Knoester, toen hij in 1917 naar zee 
vertrok, in de gemeente 's-Gravenhage 
woonachtig was; 

dat uit de omstandigheden van dat geval 
voortvloeit, dat van eenig voornemen van 
Knoester, 's-Giavenhage destijds metter
woon te verlaten, geen sprake is geweest, 
terwijl ook voor het overige geen voldoende 
aanleiding bestaat aan te nemen, dat de 
band tusschen hem en de gemeente 's-Gra
venhage, waar zijn vrouw bleef wonen, zou 
zijn verbroken·; 

dat hij in verband daarmede moet geacht 
worden op het ten deze beslissende tijdstip 
nog te 's-Gravenhage te hebben gewoond; 

dat uit het vorenstaande volgt, dat als de 
woonplaats van de patiente behoort te wor
den aangewezen de gemeente 's Gravenhage; 

dat ook indien Knoester overleden ware 
en zijn weduwe dus haar eigen woonplaats 
zou hebben, de patiente, wier hoofdverblijf 
's-Gravenhage was, in die gemeente zou zijn 
gedomicilieerd; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
voor de toepassing van art. 39 der Armen

wet als de woonplaats van de armlastige 
krankzinnige Helena C. Roeleveld, echtge
noote van W . J. Knoester, aan te wijzen de 
gemeente 's-Gravenhage. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. (A. B.) 

22 September 1945. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet I920 art. 
83 ) . 

De in het Ie lid opgelegde verplich
ting om de schoolgebouwen te verzeke
ren past kwalijk in het systeem der wet 
aangezien eventueele schade, door brand 
aan de schoolgebouwen toegebracht, 
naar het gekozen wettelijk stelsel de 
gemeente treft, daar deze de voor het 
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herstel der schade noodige gelden zal 
moeten verstrekken, zoodat de gemeen
te en niet de schoolbesturen het risico 
draagt en als belanghebbende bij de 
verzekering is te beschouwen. Er is der
halve geen genoegzame grond aanwezig 
om aan de verplichting tot verzekering, 
waarbij destijds kennelijk uitsluitend 
gedacht is aan verzekering tegen brand
schade, nog uitbreiding te geven en deze 
zich mede te doen uitstrekken tot ver
zekering tegen oorlogsschade, welke ver -
zekering een zeer bijzonder karakter 
draagt met het oog op buitengewone 
omstandigheden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het bestuur der Vereeniging tot instand
houding der school voor Christelijk Gerefor
meerd Onderwijs te Ulrum tegen het besluit 
van den Commissaris en de bestuursraden 
der provincie Groningen van 8 Mei 1944, no. 
4099/DD, 3e afdeeling, waarbij is bepaald, 
dat artikel 83, eerste lid, der Lager-Onder
wijswet 1920 den appellant verplicht zijn 
schoolgebouw tegen oorlogsmolost te ver
zekeren; 
· Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 23 Augustus 1944, no. 123, 20 December 
1944, no. 123/58 en 8 Augustus 1945, no. 
123 (1944) /3; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
18 September 1945, no. 7016, afd. L.O. 

Overwegende dat de burgemeester der ge
meente Ulrum op 2 September 1943 heeft 
besloten, met toepassing van artikel 83, 2de 
lid der Lager-Onderwijswet 1920, de ver
goeding, bedoeld in artikel 101 dezer wet 
voor de school voor Chr. Gereformeerd On
derwijs te Ulrum in te houden tot zoolang 
het schoolgebouw en inventaris wederom te
gen oorlogsmolest zijn verzekerd, daarbij 
overwegende, dat het schoolbestuur weigert 
de ex artikel 83, 1e lid der genoemde wet 
voortvloeiende verplichting, om het ge
bouw der van dat bestuur uitgaande H. de 
Cockschool voor gewoon en uitgebreid lager 
onderwijs, gelegen te Ulrum A 273, tegen 
oorlogsmolest te verzekeren, na te komen; 

dat het schoolbestuur, zich daarmede niet 
kunnende vereenigen, op grond van het 3de 
lid van artikel 83 der Lager-onderwijswet 
1920 het geschil aan de beslissing van Com
missaris en Bestuursraden der provincie 
Groningen heeft onderworpen; 

dat Commissaris en Bestuursraden bij hun 
besluit van 8 Mei 1944, no. 4099/DD, 3e af
deeling, hebben uitgesproken, dat artikel 83, 
eerste lid der Lager-Onderwijswet 1920 het 
adresseerende schoolbestuur verplicht zijn 
schoolgebouw tegen oorlogsmolest te verze
keren, daarbij overwegende, dat artikel 83, 
eerste lid der wet den plicht om het gebouw 
te verzekeren oplegt aan het schoolbestuur; 
dat de wet in algemeenen zin spreekt van 
,,verzekeren" en er, zeker in den tegenwoor-

digen tijd, geen aanleiding bestaat om de 
verplichting tot verzekeren te beperken tot 
een verzekering tegen schade, ontstaan door 
brand; dat, gelet op de vele schaden, in den 
laatsten tijd ontstaan uit oorlogshandelingen 
of uit handelingen, welke daarmede verband 
houden, een verzekering tegen oorlogsmolest 
alleszins noodig is en wel in het bijzonder 
voor de gemeente Ulrum, in verband met 
haar ligging aan de zeekust en de aanwezig
heid der haven te Zoutkamp, dat de ge
meente Ulrum hare schoolgebouwen met in
ventarissen tegen oorlogsmolest heeft verze
kerd en de uitgaven terzake, zooals uit het 
schrijven van den burgemeester van 6 Oc
tober 1943 kan worden afgeleid , in aanmer~ 
king brengt bij de berekening der exploita
tie-uitgaven, bedoeld in artikel 101 der wet; 
dat het beroep, hetwelk door het schoolbe
stuur wordt gedaan op de laatste zinsnede 
van het vierde lid van het besluit van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 19 November 1940, asmede op het in 
die zinsnede voorkomende ,woord "even
tueel" alleen reeds daarom niet opgaat, om
dat voor de bijzondere scholen, welke op 1 
Januari 1921 in gebruik waren (wat met de 
school van het adresseerend bestuur het ge
val is) de voorlaatste zinsnede van het vier
de lid van artikel 83 der wet, bij artikel 205 
der wet niet van toepassing is verklaard; dat 
de Inspecteur van het lager onderwijs in de 
inspectie Zuidhorn, blijkens zijn schrijven 
van 17 Maart 1944, nr. 1307, er mede bekend 
was, dat het schoolgebouw van 1 September 
1943 af niet meer tegen oorlogsmolest zou 
zijn verzekerd; 

dat van deze beslissing het schoolbestuur 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat in 
de bestreden beslissing wordt voorbij gezien, 
dat de in het eerste lid van artikel 83 der La
ger-onderwijswet 1920 aan het schoolbe
stuur opgelegde verplichting het schoolge
bouw te verzekeren stamt uit een vóóront
werp voor de Lager onderwijswet 1920, 
waaraan een geheel andere regeling van de 
posities respectievelijk van gemeentebestuur 
en schoolbestuur ten aanzien van het school
gebouw ten grondslag was gelegen, en geacht 
moet worden bij vergissing in de Lager-on
derwijswet 1920 te zijn opgenomen, in wel
ker stelsel zoodanige bepaling niet wel past; 
dat dan ook steeds op grond van deze om
standigheden aan de bewuste verplichting 
een zeer beperkte inhoud is gegeven en alge
meen werd aanvaard, dat de bewuste bepa
ling slechts ziet op een verplichting tot ver
zekering tegen brand; dat, in dien zin opge
vat, deze bepaling zich zonder groot be
zwaar in het stelsel der Lager-onderwijswet 
1920 laat invoegen; dat immers de kosten, 
welke de gemeente moet maken voor de ver
zekering van de gebouwen der openbare 
scholen tegen brand, worden gerekend te be
hooren tot de uitgaven, bedoeld in artikel 55 
der wet en worden medegeteld voor de bere
kening van het bedrag per leerling, hetwelk 
door de gemeente jaarlijks ex artikel IOI der 
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wet aan de schoolbesturen wordt uitgekeerd, 
welke schoolbesturen de uitgaven voor de 
verzekering van hun schoolgebouw tegen 
brand voor vergoeding ex artikel 101 in aan
merking kunnen brengen;, dat ook dan na
tuurlijk de mogelijkheid bestaat, dat een be
langrijke discrepantie tusschen de verzeker
de waarden respectievelijk van de openbare 
scholen en de bijzondere scholen bestaat, 
zoodat de verhooging van het bedrag per 
leerling ten gevolge van het meetellen der 
door de gemeente voor haar scholen betaalde 
verzekeringspremies in sommige gevallen 
meer, in andere gevallen minder zal bedra
gen, dan het schoolbestuur behoeft om de 
door hetzelve te betalen premies te kunnen 
bestrijden, maar dat zulks in verband met 
het betrekkelijk gering bedrag der premies 
voor brandverzekering nimmer tot onaan
vaardbare consequenties heeft geleid; dat dit 
laatste echter wel het geval zou zijn, indien 
zou worden aangenomen, dat de bewuste 
bepaling aan de schoolbesturen ook oplegt 
de verplichting het schoolgebouw te verze
keren tegen oorlogsmolest; dat namelijk voor 
deze laatste verzekering een stelsel is ge
volgd, dat belangrijk afwijkt van het gang
bare, dat de kosten der verzekeringsmaat
schappijen geheel worden bestreden door de 
betaling van jaarlijksche premies; dat im
mers bij verzekering tegen oorlogsmolest 
voor den verzekerde uit de verzekerings
overeenkomst niet slechts voortvloeit de ver
plichting tot premiebetaling, maar boven
dien de verplichting tot betaling van een 
door het bestuur der verzekeringsmaat
schappij vast te stellen omslag tot in den 
regel maximaal 4 % der verzekerde waar
de; dat nu bij een eventueele heffing van 
zulk een omslag, welke gezien de omstan
digheden waarschijnlijk zal plaats vinden tot 
het maximale bedrag, de verschillen in de 
verzekerde waarde van de gebouwen van de 
openbare en bijzondere scholen in oneindig 
sterkere mate tot uiting zullen komen dan 
bij verzekering tegen brand e.d.; dat immers 
daarbij voor de nieuwere schoolgebouwen 
een omslag zal worden geheven, welke in 
verhouding tot het aantal leerlingen zeer 
veel hooger zal zijn dan die voor schoolge
bouwen, welke reeds een aanzienlijken le
vensduur hebben gehad; dat, om een voor
beeld te noemen, indien de openbare school 
ter plaatse in een oud gebouw is gehuisvest, 
de eventueel te heffen omslag voor de ge
meente per leerling zooveel lager zal zijn 
dan de door besturen van scholen, welke in 
een modern gebouw zijn ondergebracht, per 
leerling te betalen omslag; dat de schoolbe
~turen meermalen in de noodzaak zullen 
komen te verkeeren om bij een gelijk aantal 
leerlingen van openbare en bijzondere scho
len duizend en meer gulden meer te betalen 
aan omslag dan door de gemeente is ver
schuldigd, welke bedragen dan door hen, 
daar de exploitatievergoeding volkomen on
voldoende is om daaruit deze uitgaven te be
strijden, uit eigen middelen zullen moeten 
worden bestreden; dat dit laatste echter 

uiterst onbillijk is, aangezien de verzekering 
tegen oorlogsmolest geheel in het belang van 
de gemeente is afgesloten, aangezien bij 
schade ten gevolge van oorlogsgeweld de 
kosten van herstel overeenkomstig het be
paalde bij het besluit van den Secretaris-Ge
neraal van het Departement van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 19 Novem- , 
ber 1940, Nederlandsche Staatscourant van 
20 November 1940, no. 227, door de gemeen
te zullen moeten worden betaald, welke ge
meente dan door die betaling het recht ver
krijgt op storting in de gemeentekas van de 
door de schoolbesturen op grond van de mo
lestverzekering te ontvangen gelden; dat ook 
omgekeerd de mogelijkheid bestaat, indien 
de bijzondere scholen ter plaatse in oude ge
bouwen zijn gehuisvest en de openbare 
school in het bezit is van een modern school
gebouw, dat tengevolge van den door de ge
meente te betalen verhoudingsgewijs veel 
hoogeren omslag de kosten, bedoeld in arti
kel 55 der Lager-onderwijswet 1920, buiten
gemeen zullen stijgen en aan de schoolbe
sturen uitkeering zal moeten worden gedaan 
van een bedrag, hetwelk zij in den regel niet 
noodig zullen hebben en dat hun in staat zal 
stellen tot het doen van allerlei uitgaven, 
welker noodzakelijkheid twijfelachtig en uit 
een oogpunt van zuinige administratie onge
wenscht is; dat dan ook gezien eenerzijds de 
geschiedenis van artikel 83, eerste lid, der 
Lager-onderwijswet 1920 en gezien ander
zijds het uitzonderlijke stelsel, dat aanvaard 
is voor de verzekering tegen oorlogsmolest 
een redelijke oplossing slechts is te vinden, 
indien de bepaling van artikel 83, eerste lid, 
zoo eng wordt opgevat, dat daaronder niet 
valt de verplichting der schoolbesturen om 
hun gebouw te verzekeren tegen oorlogsmo
lest, maar daarentegen wordt aanvaard, dat, 
indien de gemeente mocht wenschen, dat de 
gebouwen der bijzondere scholen worden 
verzekerd tegen oorlogsgeweld, zij daartoe 
zelve dient over te gaan en dat daarbij in dat 
geval de kosten, verbonden aan de verzeke
ring van openbare en bijzondere scholen te
gen molest, niet worden gerekend te behoo
ren tot de kosten, bedoeld in artikel 55 der 
Lager-onderwijswet 1920; dat deze oplossing 
ook daarom volkomen in overeenstemming 
is met de billijkheid, omdat de vruchten van 
zulk een verzekering niet ·aan het schoolbe
stuur, maar uitsluitend aan de gemeente ten 
goede komen; dat toch elk schoolbestuur, 
zoodra een van zijn gebouwen door oorlogs
schade wordt getroffen, zich tot de gemeente 
zal wenden met het verzoek de kosten van 
herbouw en herstel overeenkomstig artikel 
72 der Lager-onderwijswet 1920, juncto ar
tikel 3 van het besluit van den Secretaris
Generaal van het Departement van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen van 19 No
vember 1940, uit de gemeentekas te mogen 
ontvangen, te meer waar de eventueel door 
de verzekeringsmaatschappij uit te keeren 
geldsom onder de huidige omstandigheden 
onvoldoende zal zijn om daaruit deze kosten 
te dekken; dat het schoolbestuur dan ook 
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van m eening is, dat de beroepen beslissing 
van Commissaris en Bestuursraden der pro
v incie Groningen in strijd is met een rede
lijke uitlegging van artikel 83, eerste lid, der 
L ager-onderwijswet 1920; 

Overwegende dat de in artikel 83, 1e lid 
der L ager-onderwijswet 1920 aan de instel-

• lingen of vereenigingen opgelegde verplich
t ing om de schoolgebouwen te verzekeren 
k walijk past in het systeem dezer wet, aan
gezien eventueele schade, door brand aan de 
schoolgebouwen toegebracht, naar het ge
kozen wettelijk stelsel de gemeente treft, 
daar deze de voor het herstel der schade 
noodige gelden zal moeten verstrekken, zoo
dat de gemeente en niet de schoolbesturen 
het risico draagt en als belanghebbende bij 
de verzekering is te beschouwen; 

dat er onder deze omstandigheden geen 
genoegzame grond aanwezig is, om aan de 
evenbedoelde verplichting, waarbij destijds 
kennelijk uitsluitend gedacht is aan verzeke
ring tegen brandschade, nog uitbreiding te 
geven en deze zich mede te doen uitstrek
ken tot verzekering tegen oorlogsschade, 
welke verzekering een zeer bijzonder karak
ter draagt met het oog op buitengewone om
standigheden; 

dat de bestreden beslissing mitsdien niet 
behoort te worden gehandhaafd; 

G ezien de Lager-onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Commissaris en Bestuursraden der pro
vincie Groningen van 3 Mei 1944, no. 4099/ 
DD, 3e Afdeeling, te beslissen, dat artikel 
83, 1e lid der Lager-onderwijswet 1920 de 
instelling of vereeniging niet verplicht het 
schoolgebouw te verzekeren tegen oorlogs
molest. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A. B.) 

27 September z945. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambte
narenwet 1929 art. 3, lid 2). 

Het bestreden besluit van den burge
meester is genomen op voorstel van de 
Commissie van Beheer van een gemeen
telijken tak van dienst. Hier is echter 
niet een besluit, als bedoeld bij art. 3, 
lid 2, onder b , der Ambtenarenwet 1929, 
want die commissie is niet opgetreden 
krachtens algemeen verbindende regels. 
De Centr. R . v. B. is dus niet bevoegd 
dit beroep in eersten en eenigen aanleg 
te berechten. Verwijzing naar het Amb
tenarengerecht te 's-Gravenhage. 

Uitspraak in zake: 
J., wonende te Zeist, klager, in persoon ter 

openbare terechtzitting verschenen, bijge
staan door Mr. F. P. van Ravenswaaij, adv. 
en proc., wonende te Utrecht, als raadsman, 

tegen: 
den Burgemeester van Zeist, verweerder, 
voor wien ter openbare terechtzitting als ge_ 

machtigde is opgetreden Ir. J. Buys, direc
teur van het gemeentelijk gasbed rij f te Zeist, 
wonende aldaar. 

De Centrale Raad van Beroep; 
Gezien de gedingstukken; 
Gehoord bovengenoemde verschenen per

sonen; 
Wat aangaat de feiten va,n het twist

geding: 
0. dat de Burgemeester van Zeist, waar

nemende de taak van B urgemeester en Wet
houders dier gemeente, bij brief, dd. 1 M aart 
1945, aan J., schrijver bij het gemeentelijk 
gasbedrijf te Zeist, heeft medegedeeld, dat 
hij hem heeft gestraft met verwijdering u it 
den dienst voor den duur van drie maanden, 
zonder behoud van loon, zulks op grond van 
het bepaalde in het eerste lid van artikel 46 
van het Ambtenarenreglement 1934, omdat 
genoemde J. op onverantwoordelijke wijze 
den goeden naam en faam van een der ge
meentediensten en van een lid der gemeente
lijke commissie voor devoedselvoorziening in 
opspraak heeft gebracht, en daarbij heeft op
gemerkt, dat tegen zijn besluit binnen 30 
dagen na 1 Maart 1945 beroep zou kunnen 
worden ingesteld bij dezen Raad; 

0. dat Mr. F. P. van Ravenswaaij voor
noemd als gemachtigde van klager tegen het 
in vorenvermelden brief vervatte besluit in 
beroep is gekomen en bij klaagschrift, het
welk op 7 Maart 1945 ter griffie van dezen 
Raad is ingekomen, op de daarbij aange
voerde gronden heeft verzocht dat besluit te 
vernietigen; 

In rechte: 
0. dat allereerst moet worden onderzocht 

de vraag, of deze Raad bevoegd is, in eersten 
en eenigen aanleg over het aangevochten be
sluit te oordeelen; 

0. dienaangaande dat de voorzitter van 
dezen Raad aanleiding heeft gevonden, bij 
schrijven van 21 Juni 1945 verweerder te 
verzoeken, aan den Raad in te zenden het 
Ambtenarenreglement zijner gemeente en 
mede te deelen, of het bestreden besluit is 
genomen in administratief beroep, dan wel 
nadat een krachtens algemeen verbindende 
regels optredende commissie in de zaak een 
advies of uitspraak had gegeven, en bij be
vestigende beantwoording van een dezer v ra
gen de ter zake opgemaakte stukken in af
schrift over te leggen; 

0. dat verweerder daarop bij schrijven dd. 
28 Juni 1945 aan dat verzoek heeft voldaan 
en heeft geantwoord, dat het bestreden be
sluit door den Burgemeester, waarnemende 
de taak van Burgemeester en Wethouders, is 
genomen op voorstel van de Commissie van 
Beheer van den Gemeentelijken Dienst der 
Voedselvoorziening en den waarnemenden 
Directeur van het Gasbedrijf, en voorts 
heeft verwezen naar de op deze aangelegen
heid betrekking hebbende, op 15 Juni 1945 
bij dezen Raad ingekomen, stukken; 

0. dat zich onder deze stukken bevindt 
een afschrift van een schrijven van den voor_ 
zitter en den secretaris van hoogergenoemde 
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Commissie van Beheer aan den Burgemees
ter der gemeente Zeist, medeonderteekend 
door den waarnemenden directeur van het 
gasbedrijf, en o.m. inhoudende het voorstel, 
klager uit den gemeentedienst eervol te ont
slaan ingevolge Ambtenarenreglement arti
kel 46 sub j - bedoeld zal zijn sub h - en 
daarnaast hem, zoolang op deze straf be
roep openstaat en op het eventueel door hem 
bij den Centralen: Raad van Beroep in te 
stellen beroep geen beslissing is genomen, 
overeenkomstig Ambtenarenreglement arti
kel 4 - bedoeld zal zijn artikel 14 - sub 5, 
in een betrekking van gelijke waarde bij een 
anderen tak van gemeentedienst of -bedrijf 
over te plaatsen; 

0. dat aan dezen Raad uit hoogergenoem
de gedingstukken is gebleken, dat het be
streden besluit noch is een besluit in admi
nistratief beroep genomen, als waarop arti
kel 3, lid 2 sub a, der Ambtenarenwet 1929 
betrekking heeft, noch behoort tot de beslui
ten, bedoeld in dat arikel 3, lid 2 sub b , ge
nomen, nadat een krachtens algemeen ver
bindende regels optredende commissie in de 
zaak een advies of uitspraak heeft gegeven, 
vermits de Commissie van Beheer van den 
Gemeentelijken D ienst der Voedselvoorzie
ning, bijgestaan door den waarnemenden D i
recteur van het Gasbedrijf, bij de indiening 
van haar hierboven in de vierde rechtsover
weging aangehaald voorstel aan verweerder, 
niet is opgetreden krachtens algemeen ver
bindende regels; 

0. dat hieruit volgt, dat niet de Centrale 
Raad van Beroep, doch het Ambtenaren
gerecht te 's-Gravenhage, ten deze is het be
voegde gerecht, en dat derhalve het geding 
moet worden teruggebracht in den staat, 
waarin het zich bevond op het oogenblik, 
waarop het klaagschrift ter griffie inkwam, 
met bevel, dat het klaagschrift met de ove
rige gedingstukken wordt gezonden aan het 
Ambtenarengerecht te 's-Gravenhage; 

Rechtdoende: 
Brengt het geding terug in den staat, 

waarin het zich bevond op het oogenblik, 
waarop het klaagschrift ter griffie inkwam, 
en beveelt, dat het klaagschrift met de ove
rige gedingstukken wordt gezonden aan het 
Ambtenarengerecht te 's-Gravenhage. 

(A. B .) 

1 October 1945. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet art. 36 j 0

• art. 38). 
Het algemeen belang brengt mede, 

dat het bedrijf van appellante op den 
duur uit de kern der gemeente ver
dwijnt en dat de desbetreffende terrei
nen voor straataanleg en woningbouw 
worden aangewezen. Voorzoover appel
lante daardoor schade mocht lijden, 
biedt de schadevergoedingsverordening 
der gemeente voldoende zekerheid, dat 
haar de te lijden schade volledig zal 
worden vergoed. Voor vernietiging van 
het goedkeuringsbesluit bestaat mits
dien geen aanleiding. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door de firma Th. Moormann te Goor tegen 
het besluit van den Commissaris der pro
vincie Overijssel, ter waarneming van de 
taak van Ged. Staten dier provincie van 18 
Januari 1944, no. 12390/461, 4e afd., hou
dende goedkeuring van een uitbreidingsplan 
o. a. der gemeente Goor; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur gehoord, advies van 
12 September 1945, No. 135 (1944); 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 24 Septem
ber 1945, No. 2401 lVI/P .B.R ., afdeeling 
Volkshuisvesting ; 

0 . dat de burgemeester der gemeente 
Goor, waarnemende de taak van den ge
meenteraad, bij besluit van 16 Januari/13 
December 1943 heeft vastgesteld een bij het 
besluit gewaarmerkt plan van uitbreiding 
met bebouwingsvoorschriften; 

dat de commissaris der provincie Over
ijssel, ter waarneming van de taak van Ged. 
Staten dezer provincie, bij zijn besluit van 
18 Januari 1944, no. 12390/461, 4e afdeeling, 
onder meer met ongegrondverklaring van de 
door de firma Th. Moormann te Goor inge
diende bezwaren het bedoelde plan c.a. heeft 
goedgekeurd; 

dat daarbij onder meer is overwogen, dat 
de firma Th. Moormann voornoemd bezwaar 
maakt tegen het plan, op grond dat daarbij 
de aan de reclamante toebehoorende per
ceelen, kadastraal bekend onder de nos. 
2656 en 3036 bestemd zijn voor straataanleg 
en woningbouw, zoodat er de mogelijkheid 
van opbouw of uitbreiding van bedrijfsge
bouwen ter plaatse uitgesloten zou zijn; dat, 
aangezien reeds voor den oorlog plannen be
stonden om het bedrijf aanzienlijk uit te 
breiden, dat bedrijf zou moeten worden ver
plaatst, terwijl de aanwezige bedrijfsgebou
wen en installaties een herbouwwaarde van 
f 300,000 bedragen; dat de voormelde, aan 
de adressante toebehoorende perceelen in 
het centrum van de toekomstige bebouwing 
zijn gelegen; dat de bij het onderwerpelijke 
p lan aan die perceelen gegeven bestemming 
in het belang der stedebouwkundige ont
wikkeling der gemeente noodzakelijk moet 
worden geacht; dat althans die perceelen, 
in verband met hun ligging, met het oog op 
de belangen der Volkshuisvesting, bezwaar
lijk voor uitbreiding enz. van het door de 
adressante uitgeoefende poeliersbedrijf kun
nen worden bestemd; dat, wanneer de adres
sante inderdaad door de toepassing van het 
uitbreidingsplan ernstig schade mocht on
dervinden, de door het gemeentebestuur 
vastgestelde "Schadevergoedingsverorde
ning" voldoenden waarborg biedt, dat als
dan met de financieele belangen van de 
adressante rekening zal worden gehouden; 

dat van deze beslissing de firma Th. 
Moormann in beroep is gekomen aanvoe
rende, dat zij van meening blijft, dat de be
stemming van hare perceelen sectie C nrs. 
2656 en 3036 voor aanleg van straten en 
woningbouw in de toekomst niet alleen voor 



1945 1 0CT ,)BER 224 

haar een ernstig nadeel zal beteekenen, doch 
ook het welbegrepen belang der gemeente 
Goor zal schaden; dat immers door deze be
stemming de toekomstige uitbreiding van 
haar bedrijf - die reeds vóór den oorlog was 
ontworpen en volgens menschelijke bereke
ning na den oorlog zeker tot stand zal ko
men - wordt onmogelijk gemaakt en zij dus 
tot verplaatsini; van haar bedrijf zou wor
den gedwongen; dat zulks met groote scha
de gepaard zou gaan; dat het goedkeurings
besluit nu wel kan overwegen, dat de "Scha
devergoedingsverordening" daarvoor ge
noegzaam waarborg biedt, doch dat dan -
gesteld dat dit zoo is, hetgeen voor haar nog 
lang nie t vaststaat - de schade op de ge
meente wordt afgewenteld, nog afgezien van 
de mogelijkheid, dat het bedrijf dan naar 
een andere gemeente zou worden overge
plaatst en dus geheel voor de gemeente 
Goor zou verloren gaan; dat het onder deze 
omstandigheden toch veel verstandiger en 
meer in het belang der gemeente Goor zou 
zijn, om het uitbreidingsplan zoodanig te 
wijzigen, dat voor haar een mogelijkheid tot 
uitbreiding van haar bedrijf open blijft, het
geen zonder veel moeite en met eenigen goe
den wil zeer wel mogelijk zou zijn; dat zij 
dan ook niet kan inzien, waarom de stede
bouwkundige ontwikkeling der gemeente nu 
juist van haar perceelen de bestemming 
voor aanleg van straten en woningbouw zou 
eischen, terwijl er toch grond genoeg aan
wezig is, om "het centrum van de toekom
stige b ebouwing" elders te kiezen; dat het 
toch ook ratiom:el is, om bij de vaststelling 
van een uitbreidingsplan niet uitsluitend op 
woningbouw te letten, doch ook ruimte over 
te laten voor de vestiging van bedrijven, en 
zeker voor de uitbreiding daarvan, wanneer 
deze nu eemaal in een gemeente gevestigd 
zijn, vooral , wanneer het een bedrijf betreft, 
dat voor de welvaart der gemeente van zoo 
groote beteekenis is als dat van haar, ap
pellante; dat zij dan ook van meening blijft, 
dat het onderwerpelijke uitbreidingsplan 
niet voldoende rekening houdt met hare 
rechtmatige belangen en bovendien in de 
naaste toekomst schade voor de gemeente 
zal opleveren, zoodat het niet behoort te 
worden goedgekeurd; 

0, dat op grond van de ingewonnen 
ambtsberichten moet worden geoordeeld, dat 
het algemeen belang medebrengt, dat het 
bedrijf van de appellante op den duur uit 
de kern der gemeente verdwijnt en dat de 
desbetreffende terreinen voor straataanleg 
en woningbouw worden aangewezen; 

dat, voorzoover de appellante daardoor 
schade mocht lijden, de Schadevergoedings
verordening der gemeente Goor voldoende 
zekerheid biedt, dat haar de te lijden schade 
volledig zal worden vergoed; 

dat voor vernietiging van het bestreden 
besluit mitsdien geen aanleiding bestaat; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren, 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast enz, (A B.) 

I October I945, KONINKLIJK BESLUIT, 
(Woningwet art, 36 j 0

, art, 38), 
De bezwaren der kerkelijke gemeente 

tegen het plan, ontleend aan vrees voor 
schade voor het aanzien der kerk en 
stoornis van kerkdiensten door de na
bijheid van een ontworpen zwembad en 
sportterre in, worden niet gegrond ges 
acht, daar, afgezien van de bepalingen 
der Zondagswet, de afstand van het 
zwembad en het sportterrein tot het 
kerkgebouw, alsmede de te zijner tijd 
aanwezige tusschengelegen bebouwing 
het door de genoemde gelegenheden 
veroorz::.akte lawaai zóó zullen vermin
deren, dat de kerkdiensten daarvan geen 
noemenswaardigen hinder zullen onder
vinden, 

Wij WILHELMINA, enz,; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door de Nederduitsch Hervormde Gemeente 
te Raalte tegen het besluit van den Com
missaris der provincie Overijssel, ter waar
neming van de taak van de Ged, Staten dier 
provincie, van 2 Februari 1944, no, 12465/ 
839, 4e afdeeling, houdende goedkeuring van 
een uitbreidingsplan der gemeente Raalte; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
12 September 1945,- no, 142 (1944); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnen!andsche Zaken van 24 September 
1945, no, 2402M/P ,B.R, Volkshuisvesting; 

0, dat de Commissaris der provincie Over
ijssel bij besluit van 2 Februari 1944, no , 
12465/839, 4e afdeeling, met ongegrondver
klaring van de door de Nederduitsch Her
vormde Gemeen.te te Raalte ingebrachte be
zwaren heeft goedgekeurd het bij besluit van 
den burgemeester der gemeente Raalte van 
26 Februari 1943 vastgestelde uitbreidings 
plan voor de stedelijke kom dier gemeente, 
met bijbehoorende bebouwingsvoorschriften; 

dat daarbij door den voornoemden Com
missaris o,a, is overwogen, dat, naar zijne 
meening het sportterrein en zwembad is ge
projecteerd op een daarvoor, mede uit een 
stedebouwkundig oogpunt, geschikte plaats 
in de gemeente; dat in verband met den af
stand tusschen het kerkgebouw eenerzijds en 
de voor sportterrein en zwembad bestemde 
plaats anderzijds, zoomede met het oog op 
de om de kerk gelegen bebouwing, naar mag 
worden aangenomen, het aanzien der kerk 
door den aanleg van sportterrein enz. niet 
zal worden geschaad; dat de Zondagswet ge
legenheid biedt, om storing van kerkdien
sten door wedstrijden enz. te voorkomen; 
dat voldoende gelegenheid bestaat om op 
andere daarvoor geschikte plaatsen een wijk
gebouw, school enz. op te richten; dat slechts 
een gedeelte van de aan de reclamante toe
behoorende terreinen voor sportterrein enz. 
in beslag zouden moeten worden genomen en 
dat andere aan de reclamante toebehoorende 
perceelen door de uitvoering in waarde zou
den toenemen; dat, in verband met een en 
ander, de bezwaren van de adressante niet 
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als gegrond kunnen worden aanvaard; 
dat van dit besluit van den Commissaris 

der provincie Overijssel de Nederduitsch 
Hervormde Gemeente, gevestigd te Raalte, 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat de 
afstand tusschen het ontworpen zwembad en 
sportterrein eenerzijds en haar kerkgebouw 
en pastorie anderzijds zóó gering is, dat niet 
mag worden aangenomen, dat door de aan
wezigheid en het gebruik van het zwembad 
en sportterrein het aanzien van de kerk niet 
geschaad zal worden en de kerkdienst niet 
gestoord zal, althans kan worden; dat de 
Zondagswet practisch gesproken geen toe
passing meer vindt; dat scholen, catechisa
tie- en/of wijkgebouwen in de onmiddellijke 
nabijheid van de kerk moeten worden ge
vestigd, terwijl voor de oprichting daarvan 
geen andere geschikte gronden beschikbaar 
zijn; dat zij, wil zij haar taak naar behooren 
kunnen blijven vervullen, blijvend de be
schikking moet hebben over vaste goederen; 
dat niet kan worden erkend, dat andere haar 
in eigendom toebehoorende onroerende goe
deren bij uitvoering van het plan in waarde 
zullen toenemen, zijnde overigens deze waar
devermeerdering voor haar van weinig be
teekenis, omdat zij de eventueele in waarde 
toegenomen onroerende goederen toch niet 
zal vervreemden; dat de burgemeester nog 
wel toegezegd heeft haar in plaats van de 
gronden, die volgens het uitbreidingsplan de 
bestemming van sportterreinen krijgen, an
dere gronden af te staan, doch, dat deze toe
zegging van weinig of geen waarde is, om
dat de gemeente Raalte volgens verklaring 
van haar burgemeester niet de beschikking 
over andere gronden heeft; dat haars inziens 
het plan niet behoort te worden goedge
keurd. 

o. dat de bezwaren van de appellante niet 
van voldoende gewicht zijn om alsnog goed
keuring aan het plan te onthouden; 

dat blijkens de overgelegde stukken de op
zet van het plan in stedebouwkundig opzicht 
aanvaardbaar is te achten; 

dat, afgezien van de bepalingen der Zon
dagswet, mag worden aangenomen, dat de 
afstand van het zwembad en het sportterrein 
tot het kerkgebouw alsmede de te zijner tijd 
aanwezige tusschengelegen bebouwing het 
door de genoemde gelegenheden veroorzaak
te lawaai zoo zullen verzwakken, dat de 
kerkdiensten daarvan geen noemenswaardi
gen hinder zullen ondervinden; 

dat ook voor het overige de appellante 
niet heeft aangetoond, dat zij door het plan 
in onredelijke mate in haar belangen zou 
worden getroffen; 

dat dus het bestreden besluit, dat op juiste 
gronden steunt, behoort te worden gehand
haafd; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 

(A.B.) 

L. I945 

zo October z945. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Wet houdend algemeene re
gelen Waterstaatsbestuur art. 22). 

Aan den term "algemeen belang" in 
art. 22 moet blijkens de geschiedenis 
een beperkte uitlegging - n.l. het be
lang van het geheel in tegenstelling tot 
dat der deelen - worden gegeven. Een 
besluit der vergadering van stemgerech_ 
tigde ingelanden, waarbij een nadere 
financieele regeling is getroffen betref
fend de bestrijding van de stichtings
kosten van een electrisch gemaal door 
heffing van een extra-omslag, raakt 
slechts het huishoudelijk belang van den 
polder en kan geenszins worden geacht 
tegen het algemeen belang in vorenbe
doelden zin in te druischen. Het besluit 
is derhalve terecht niet voor vernieti
ging in aanmerking gebracht. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door A. van Harten te Amsterdam tegen het 
besluit van den Commissaris en de leden van 
Gedeputeerde Staten, fungeerende Bestuurs
raden der provincie Zuid-Holland, van I8 
Juli I944, Res. No. 144 A.R., tot afwijzing 
van de verzoeken van A. van Harten en C. 
Muilwijk te Giessen-Oudekerk om vernieti
ging van een besluit der vergadering van 
stemgerechtigde ingelanden van den polder 
Giessen-Oudebeneden:kerk inzake de finan
cieering van een gesticht electrisch gemaal; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur gehoord, advies van 
8 Augustus 1945, No. 167 (1944); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Openbare Werken en Wederopbouw van 26 
September 1945 No. 694, Afdeeling Water
staatsrecht; 

Overwegende dat de Commissaris en de 
leden van Gedeputeerde Staten fungeerende 
Bestuursraden der provincie Zuid-Holland, 
bii besluit van 18 Juli 1944, Res. No. 144 
A.R., o.a. afwijzend hebben beschikt op het 
verzoek van A. van Harten te Amsterdam, 
tot vernietiging van het besluit van den pol
der Giessen-Oudebenedenkerk van 30 Mei 
1944, hetwelk inhoudt, dat de meerdere kos
ten van een gesticht electrisch gemaal groo
tendeels door heffing van een hoogeren om
slag in het jaar 1944 zullen worden bestre
den; 

dat bij het genoemd besluit o.a. is overwo
gen, dat de polder Giessen-Oudebeneden
kerk ter bestrijding van de • stichtingskosten 
van een electrisch gemaal een geldleening 
groot f 36000, heeft aangegaan dat echter, 
in verband met een van overheidswege ge
stelden eisch aangaande de bouwwijze, dit 
bedrag niet voldoende is gebleken en f 1 7000 
méér was benoodigd; dat de vergadering van 
stemgerechtigde ingelanden oo 26 Juni 1943 
besloot ook het laatstgenoemde bedrag te 
leenen, doch in haar bijeenkomst van 30 Mei 
1944 op dit besluit is teruggekomen en een 
ander plan van financiering heeft vastgesteld 
waarbij f 13,250 zal worden verkregen door 

15 
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heffing van een extra-omslag in het jaar 
1944 en wel van f ro per ha.; 

dat A. van Harten te Amsterdam vraagt 
dit nadere besluit te vernietigen, aanvoeren
de, dat de totale aanschaffingskosten van 
het gemaal als buitengewone uitgaven zijn 
aan te merken; dat met het oog op den le
vensduur van gebouw en motor de op te 
brengen kosten over ongeveer 30 jaar be
hooren te worden verdeeld; dat de verhoo
ging van den omslag met f ro per ha te be
zwarend is voor ingelanden-verpachters, die 
sedert 1940 reeds meer uitgaven hebben we
gens verhooging van grondbelasting en ver
mogensbelasting, hoogere onkosten aan de 
gebouwen en reeds sterk verhoogde polder
lasten van welke uitgaven niets ten laste 
van de pachters mag worden gebracht; 
dat ingevolge artikel 22 der Waterstaatswet 
1900 de niet aan goedkeuring onderworpen 
verordeningen en besluiten van een water
schap, veenschap of veenpolder kunnen wor
den vernietigd, doch niet anders dan voor 
zoover zij in strijd zijn: re. met een wet, een 
algemeenen maatregel van bestuur, een pro
vinciale verordening of de inrichting van de 
instelling; 2e. met het algemeen belang of 
het provinciaal belang of met dat van eenig 
ander waterschap, veenschap of veenpolder; 
dat geen dezer vernietigingsgronden hier 
aanwezig is; 

dat A. van Harten voornoemd van het ge
meld besluit in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat de bedoelde omslag zijns inziens 
onbillijk is, omdat het thans door de gelden
de besluiten niet mogelijk is de kosten van 
een nieuw-gemaal te doen dragen uitsluitend 
door hen, die er het genot van hebben; dat 
de omslag z.i. onnoodig te hoog is, omdat de 
extra omslag van f ro per ha., die tot ge
volg zal hebben, dat het poldergeld, dat in 
19.~9 f 2,50 per ha. bedroeg, in 1944 tot f 16 
per ha. zal stijgen, door een 30-jarige lee
ning vervangen zou kunnen worden waarbij 
de jaar!ijksche verhooging per ha. slechts ± 
f 0.60 behoefde te zijn; dat een onbillijke 
heffing in strijd is met ieders rechtsgevoel en 
dient vermeden te worden; dat een onnoodig 
zware belasting de productie schaadt; dat zij 
de rentabiliteit vermindert en den prikkel 
verstomt, om de productie op te voeren juist 
in een tijd, die maximale opbrengst eischt; 
dat hij verzoekt zoowel de bestreden be
schikking als het besluit van den polder te 
vernietigen. 

Overwegende .:iat aan den term "algemeen 
belang", zooals die wordt gebezigd in art. 22 
der Waterstaatswet 1900, blijkens de geschie
denis van de totstandkoming van die wets
bepaling een beperkte uitlegging - namelijk 
het belang van het geheel in tegenstelling tot 
dat der deelen - dient te worden gegeven; 

dat het onderhavige besluit der vergade
ring van stemgerechtigde ingelanden, waar
bij een nadere financieele regeling is getrof
fen betreffende de bestrijding van de stich
tingskosten van een electrisch gemaal door 
heffing van een extra-omslag, slechts het 
huishoudelijk belang van een polder raakt 

en geenszins kan worden geacht tegen het al
gemeen belang in den vorenbedoelden zin in 
te druischen; 

dat hier evenmin een der overige in art. 
22 der Waterstaatswet 1900 genoemde geval
len aanwezig is; 

dat dus het besluit terecht niet voor ver-
nietiging in aanmerking is gebracht; 

Gezien de genoemde wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Openbare Werken en 

Wederopbouw is belast enz. 
(A. B.) 

z6 October z945. UITSPRAAK van den 
Cent ralen Raad van Beroep. (Pensioen
wet 1922 art. 31). 

De "tijdelijke toelage" aan burge
meesters, secretarissen en ontvangers 
van bepaalde Noord-Brabantsche ge
meenten, welke toelage bedraagt r½ % 
van hun vast inkomen en wordt ver
leend "zoolang verhaal van pensioens
bijdragen wordt toegepast op den voet 
der wet van 31 Mei 1934, S . no. 281 " , 
is vast aan de bekleede betrekking ver
bonden en maakt derhalve deel u it van 
de "wedde". 

Uitspraak in zake: 
r. De gemeente Diessen, klaagster, ver

tegenwoordigd door haar burgemeester, niet 
verschenen, 

tegen: 
2. den Pensioenraad, gevestigd te 's-Gra

venhage, verweerder, voor welken ter open
bare terechtzitting als gemachtigde is opge
treden Mr. W. P. Mulié, hoofdcommies bij 
die instelling, wonende te 's-Gravenhage, en 

3. P. A. J . M. Hordijk, wonende te Dies-
sen, partij van rechtswege, niet verschenen 

De Centrale Raad van Beroep; 
Gezien de gedingstukken; 
Gehoord bovengenoemde gemachtigde; 
Wat aangaat de feiten van het twist-

geding: 
0. dat verweerder bij beslissing van 18 

Augustus 1943 den voor P.A. J. M. Hordijk 
met ingang van r October 1935 en r October 
1937 als secretaris der gemeente Diessen 
vastgestelden pensioensgrondslag ad onder
scheidenlij k f 2150 en f 2250 heeft ingetrok
ken en den pensioensgrondslag van P. A. J. 
M. Hordijk als secretaris der genoemde ge
meente heeft vastgesteld met ingang van r 
Januari 1935 op f 2081 (jaarwedde f 2050, 
toelage f 30.75), met ingang van r October 
1935 op f 2183 (jaarwedde f 2150, toelage 
f 32.25) en met ingang van r October 1937 
op f 2284 (jaarwedde f 2250, toelage f 33.75); 

0. dat verweerder bij beslissing van 2 r 
Juni 1944 de bezwaren van den burgemees
ter der gemeente Diessen tegen voormelde 
beslissing heeft afgewezen, dienaangaande 
overwegende: 

dat ingevolge art. 31 der Pensioenwet 1922 
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(Staatsblad No. 240) onder "wedde" worden 
verstaan de onder welke benaming ook aan 
een betrekking vast verbonden inkomsten; 

dat aan reclamant moet worden toegege
ven, dat in het betreffende artikel uitdruk
kelijk is bepaald, dat de toelage een tijdelijke 
zou zijn; 

dat daarmede ech_ter niet is komen vast te 
staan, dat het -verband tusschen de toelage 
en de betrekkingen, waarin zij genoten wordt, 
ook inderdaad een tijdelijk karakter draagt; 

dat toch de getroffen regeling in haar ge
heel moet worden bezien; 

dat in casu de qualificatie "tijdelijk" niet 
in overeenstemming is met den verderèn in
houd van het betreffende artikel, aangezien 
de toelage zal worden toegekend "zoolang 
verhaal van pensioensbijdragen wordt toege
past op den voet der wet van 31 Mei 1934 
(Staatsblad no- 281)"; 

dat deze in den aanhef van het artikel ge
noemde voorv:aarde op een vast verband tus
schen betrekking en inkomst wijst, daar het 
pensioenverhaal, zooals het thans volgens 
de Pensioenwet 1922 geschiedt, bij de wet 
van 31 Mei 1934 (Staatsblad No. 281) voor 
onbepaaldcn tijd is geregeld; 

dat in verband hiermede het gebruik van 
het woord "tijdelijk" als qualificatie van de 
toelage met het werkelijk karakter dier toe
lage in strijd moet worden geacht; 

dat, wanneer reclamant aanvoert, dat de 
bedoeling geen andere is geweest dan de toe
lage tijdelijk toe te kennen, slechts kan wor
den opgemerkt, dat deze bedoeling niet op 
doeltreffende wijze in het artikel tot uit
drukking is gebracht; 

dat deze Raad zich evenmin kan vereeni
gen met reclamants standpunt, dat de toe
kenning van deze toelage als een overgangs
maatregel moet worden gezien, die de sala
risvermindering als gevolg van het in 1934 
imperatief voorgeschreven verhaal van bij
dragen meer geleidelijk doet plaats hebben; 

dat deze Raad van meening is, dat de on
derwerpelijke toelage in wezen een vast aan 
de betrekking van gemeente-secretaris ver
bonden inkomst is; 

dat mitsdien terecht bij de bestreden be
slissing bedoelde toelage in den voor P .A. J. 
M. Hordijk als gemeente-secretaris, met in
gang van 1 Januari 1935, 1 0ctober 1935 en 
1 0ctober 1937 vastgestelden pensioens
grondslag is opgenomen; 

dat reclamants bezwaren derhalve onge
grond zijn; 

0. dat klaagster, vertegenwoordigd als bo
vengenoemd, tijdig van deze beslissing in be
roep is gekomen en bij klaagschrift heeft 
aangevoerd: 

dat blijkens den tekst van artikel 2 der 
jaarwedderegeling voor de burgemeesters, se
cretarissen en ontvangers in de provincie 
Noord-Brabant, zooals dit artikel luidt 
krachtens het besluit van Gedeputeerde Sta
ten van Noord-Brabant van 21 November 
1934 (Prov. Blad 1934, No. 137), de bewuste 
toelage is een tijdelijke toelage; 

dat, daar het woord tijdelijke in het artikel 

is opgenomen, een beweegreden daartoe aan
wezig moet zijn geweest; 

dat deze reden geen andere geweest kan 
zijn dan het tot uitdrukking willen brengen 
van het tijdelijk karakter der toelage; 

dat in het artikel wel staat, dat de toelage 
wordt verleend, zoolang als verhaal inge-' 
volge de Pensioenwet 1922 van de te betalen 
pensioensbijdrage plaats vindt, doch dat dit 
een onjuiste uitdrukking is; 

dat men ten minste met evenveel recht 
kan beweren, dat de zinsnede " zoolang ver
haal van pensioensbijdragen wordt toege
past" onjuist is als dat het woord "tijdelijke'' 
onjuist is; 

dat het, daar de tegenwoordige tekst van 
het artikel afkomstig is uit den tijd, dat het 
verplichte verhaal van pensioensbijdragen 
werd ingevoerd, voor de hand ligt om te 
concludeeren, dat bedoeld is te zeggen " In 
verband met het verhaal van pensioensbij
dragen" of "Naar aanleiding van het verhaal 
van pensioensbijdragen", en dat naar klaag
sters meening de nadruk dan ook meer ge
legd moet worden op het woord "tijdelijke" 
dan op de zinsnede "zoolang verhaal .... "; 

dat dus het woord "tijdelijke" er op wijst; 
dat de onderhavige bepaling gezien moet 
worden als een overgangsmaatregel; 

en dezen Raad heeft verzocht de bestre
den beschikking te vernietigen en te beslis
sen, dat de pensioensgrondslagen van P. Hor
dijk door den Raad der gemeente Diessen 
juist waren vastgesteld; 

0. dat verweerder een contra-memorie 
heeft ingediend, luidende aldus : 

,,In geschil is de vraag of de door P . A. J . 
M. Hordijk als secretaris der gemeente Dies_ 
sen genoten toelage bedoeld in artikel 2 van 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant van 21 December 1927 G. 
No. 351 (Provinciaal Blad van Noord-Bra
bant van 1928 No. 33) zooals dit artikel 
luidt na de wijzigiug van 21 November 1934 
(Provinciaal Blad van Noord-Brabant van 
1934 No. 137) al dan niet "wedde" is in den 
zin van artikel 31 der P ensioenwet 1922. 

,,In bedoeld besluit is bepaald, dat zoo
lang verhaal van pensioensbijdragen wordt 
toegepast op den voet der wet van 31 Mei 
1934 (Staatsblad No. 281). de burgemees
ters, secretarissen en ontvangers van bepaaL 
de gemeenten - waaronder de gemeente 
Diessen - een tijdelijke toelage ontvangen 
van 1½ % van hun vast inkomen per jaar. 
Naar de meening van appellant is deze toe
lage, zooals ook uitdrukkelijk in genoemde 
bepaling is vermeld, een tijdelijke en der
halve niet wedde in den zin der Pensioen
wet 1922 (Staatsblad No. 240). Als regel 
wordt de qualificatie van een toelage, zooals 
deze door het orgaan in een besluit wordt 
vastgesteld, door dezen Raad aanvaard. 

" In het onderhavige geval echter wordt in 
de desbetreffende bepaling behalve het 
woord "tijdelijk" tevens vermeld, dat de toe
lage wordt toegekend zoolang verhaal van 
pensioensbijdragen wordt toegepast op den 
voet van de wet van 31 Mei 1934 (Staats
blad No. 281). 
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"Aangezien het pensioenverhaal, zooals het 
thans volgens de Pensioenwet geschiedt, voor 
onbepaalden tijd is geregeld, wordt door het 
opnemen van deze voorwaarde in het artikel 
aan het verband tusschen de toelage en de 
betrekking een vast karakter gegeven. De 
omstandigheid, dat in het artikel het woord 
"tijdelijk" is opgenomen is in casu dus niet 
beslissend. 

,,Appellant wijst er in zijn klaagschrift op, 
dat aan de woorden " Zoolang verhaal, enz." 
de beteekenis moet worden toegekend van 
,,in verband met de invoering van verhaal". 
Naar onze meening maakt dit echter geen 
verschil voor de vraag welk karakter aan 
bedoeld verband moet worden toegekend. 
Ook wanneer er gestaan zou hebben "in ver
band met de invoering van verhaal", zou 
eveneens een nauwe samenhang tusschen de 
toelage en het verhaal der pensioensbijdra
gen zijn geschapen, zoodat ook dan de toe
lage als "vast" zou moeten worden aange
merkt. 

Wij vestigen in dit verband voor zooveel 
noodig nog Uw aandacht op Uw uitspraak 
dd. 28 Mei 1940, 1940/14 in zake de Ge
meente Sas van Gent (partij van rechtswege 
F . P. J. Stubbé). Zie A. B. 1940, blz. 765, 
Red. 

,,Op deze gronden meenen wij, dat wij te
recht hebben aangenomen, dat de toelage 
vast aan de betrekking verbonden is en der
halve is "wedde" in den zin van artikel 31 
der Pensioenwet 1922."; 

In rechte : 
0. dat het punt, dat tusschen partijen in 

geschil is, zuiver en duidelijk wordt gesteld 
in de eerste alinea der contra-memorie, 
waarnaar hierbij wordt verwezen; 

0 . dat deze Raad met verweerder en op 
de door verweerder bij de bestreden beslis
sing en de contra-memorie aangevoerde 
gronden, welke deze Raad overneemt, van 
oordeel is, dat d e bedoelde toelage, al wordt 
zij in het betreffende besluit van Gedepu
teerde Staten van Noord-Brabant aangeduid 
als een tijdelijke toelage, in werkelijkheid 
niet tijdelijk was en niet minder vast dan de 
in dat besluit voorgeschreven "vaste" inko
mens en dan de in overheidsbesluiten gere
gelde wedden van ambtenaren in den regel 
zijn; 

0 . dat de bestreden beslissing dus moet 
worden bevestigd; 

Recht doende : 
Bevestigt de b estreden beslissing. 

(A. B .) 

20 October I945 · KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
55 quater) . 

Wel beweegt het leerlingental der 
eenige openbare school zich in dalende 
lijn en bedroeg het op 16 Sept. 1944 
ruim 40, doch dit aantal kan voor een 
school ten plattenlande niet abnormaai 
laag worden geacht en is in elk geval 
van geen invloed op het bedrag der ex-

ploitat iekosten dezer in twee lokalen 
gehuisveste school. Wel vergt voorts 
het noodzakelijk geworden schilderwerk 
een vrij aanzienlijke uitgave, doch dit 
werk moet aan elk schoolgebouw perio
diek plaats hebben en vindt in dit ge
val mede zij n oorzaak, zoo niet in ver
waarloozing, dan toch in het betrachten 
van zeer groote zuinigheid in vorige ja
ren , hetwelk mede t engevolge heeft ge
had, dat het appelleerend bijzonder 
schoolbestuur in die jaren minder ui t
gekee rd heeft gekregen, waardoor een 
tekort op de exploitatierekening is ont
staan. Voor toepassing van art. 55quater 
was derhalve geen aanleiding. 

Op de wijziging van art. 55quater bij 
besluit van den Secr.-Gen . van het D ep. 
van 0. W. en K . van 5 Mei 1944 (Stct. 
no. 95) kan geen beroep meer worden 
gedaan, daar de werking van dit besluit 
ingevolge art. 15 van het Besluit bezet
tingsmaatregelen voorloopig is ge
schorst. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
B eschikkende op het beroep, ingesteld 

door het bestuur er Vereeniging voor Chris
telijk Volksonderwijs, genaamd "Warin
school" , gevestigd te Nederhorst den Berg, 
tegen de beschikking van den Secretaris-Ge
neraal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Kultuurbescherming van 22 
Juli 1944 No. 12982/56, Afd. L.O., houdende 
toepassing van art. 55quater der Lager-on
derw~jswet 1920 ten aanzien van de eenige 
openbare lagere school in die gemeente over 
het jaar 1945; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 Augustus 1945, No. 158 (1944); 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en W etenschappen 
van II October 1945, no. 701 2, Afd. Lage r 
Onderwijs ; 

0 . dat bij beschikking van den Secretaris_ 
G eneraal van het Departement van Opvoe
ding, Wetenschap en Kultuurbescherming 
van 22 Juli 1944, no. 12982/56, afd. L .O., is 
ingewilligd het verzoek van den burgemees
ter der gemeente Nederhorst den Berg om 
toepassing van art. 55quater der Lager-On
d erwijswet 1920, zooals dit wordt gelezen 
ingevolge het besluit van 5 Mei 1944, no. 
86 O .W.K., t en aanzien van de eenige open
bare lagere school aldaar over het jaar 1945; 

dat daarbij is overwogen, dat de bijzon
dere omstandigheden, waarin deze school 
thans verkeert, in die m a te overeenstemmen 
met die, welke voor het jaar 1944 hebben 
aanleiding gegeven tot de toepassing van 
art. 55quater der Lage r-Onderwijswet 1920, 
dat er, ook wat het jaar 1945 betreft, grond 
aanwezig is voor d e toepassing van dit wets
artikel ; 

dat van dit besluit het bestuur der Ver
eeniging voor Christelij k Volksonderwijs, 
genaamd "Warinschool" te Nederhorst d en 
Berg in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat het aantal leerlingen der openbare school 
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zeker niet ongewoon gering is en dat zelfs 
een getal van ruim 40 leerlingen voor een 
openbare school in een gemeente als Neder
horst den Berg niet betrekkelijk gering kan 
worden genoemd; dat immers een groot aan
tal openbare scholen in kleiner gemeenten 
geen hooger getal leerlingen telt; dat dan 
ook het leerlingenaantal der openbare school 
niet van dien aard is, dat daarin op eeniger
lei wijze aanleiding zou kunnen worden ge
vonden tot het aannemen van bijzondere 
omstandigheden, als bedoeld in art. 55qua
ter; dat een b eroep is gedaan op de hooge 
kosten van het in 1944 noodzakelijk gewor
den schilderen van het buitenwerk van het 
schoolgebouw ; dat deze noodzaak intusschen 
reeds lang bestond en dat het waarschijnlijk 
is, dat, indien eerder tot het schilderen was 
overgegaan, de kosten belangrijk minder 
zouden zijn geweest; dat echter de gemeen
te kennelijk met de bedoeling om het be
drag der uitgaven , bedoeld in art. 55bis, te 
drukken het doen van deze herstelling ge
ruimen tijd heeft uitgesteld; dat daardoor 
de vergoeding ex art. 101 e.v. der wet voor 
een school als die van zijn bestuur onvol
doende was, zoodat het in het verleden 
meermalen groote tekorten heeft moeten 
bijpassen; dat juist doordat de gemeente 
thans tot de uitgestelde onderhoudswerk
zaamheden zou overgaan, het evenwicht tus
schen de benoodigde en de beschikbaar ge
stelde vergoeding zou worden hersteld; dat 
exterieur en interieur der "Warinschool" on
dubbelzinnig getuigen dat ook de "Warin
school" zeer noodig geschilderd moet wor
den en vele andere noodige onderhouds
werkzaamheden wachten ; dat het onder deze 
omstandigheden onjuist zou zijn om voor 
het jaar 1945 een beroep te doen op art. 
55quater; dat immers, zooals uit het boven
staande blijkt, geen bijzondere omstandig
heden tot de toepassing van het meerge
noemde artikel, nopen, maar de eenvoudige 
omstandigheid, dat het gemeentebestuur het 
onderhoud van het gebouw der openbare 
school gedurende meerdere jaren heeft uit
gesteld, zulks mede ten nadeele van de aan 
de besturen der bijzondere scholen toeko
mende vergoeding ex art. 101; dat voor toe
passing van art. 55 quater in casu dan ook 
geen goede grond te vinden is; 

0. dat de onderwerpelijke school niet ge
acht kan worden in bijzondere omstandig
heden te verkeeren als bedoeld in artikel 
55quater der Lager-Onderwijswet 1920; 

dat nu wel het leerlingental dezer school 
zich, blijkens de ingewonnen ambtsberich
ten, in dalende richting beweegt en op 16 
September 1944 ruim 40 leerlingen bedroeg. 
doch dat dit aantal voor een school ten 
plattelande niet abnormaal laag kan worden 
geacht en in ieder geval van geen invloed is 
op het bedrag der exploitatiekosten dezer 
in twee lokalen gehuisveste school, al moge 
het waar zijn, dat bij een grooter leerlingen
tal het bedrag per leerling, bedoeld bij art. 
55bis der Lager-Onderwijswet 1920, op een 
lagere som zou uitkomen; 

dat voorts weliswaar het noodzakelijk ge-

worden schilderwerk aan de school een vrij 
aanzienlij ke uitgave vergt, doch dat ook dit 
niet als een bijzondere omstandigheid als 
bovenbedoeld kan worden beschouwd, aan
gezien zoodanig werk aan ieder schoolge
bouw nu eenmaal periodiek heeft plaats te 
hebben en in het onderhavige geval mede 
zijn oorzaak vindt, zoo niet in verwaarloo
zing van het gebouw, dan toch in het be
trachten van zeer groote zuinigheid te dezen 
opzichte in de voorafgaande jaren , hetwelk 
mede ten gevolge heeft gehad, dat het ap
pelleerende schoolbestuur in die jaren min
der uitgekeerd heeft gekregen, waardoor, 
naar door het schoolbestuur is gesteld, een 
tekort op de exploitatierekening is ontstaan; 

dat in deze geen beroep meer kan worden 
gedaan op de wijziging van art. 55quater bij 
besluit van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap 
en Kultuurbescherming van 5 Mei 1944, no. 
86 O .W .K ., opgenomen in de Nederlandsche 
Staatscourant 1944, nr. 95, aangezien de 
werking van dit besluit, ingevolge art. 15 
van het Besluit bezettingsmaatregelen voor
loopig is geschorst; 

dat de bestreden beschikking mitsdien 
niet behoort te worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het besluit van den 

Secretaris-Generaal van het toenmalige De
partement van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming van 22 Juli 1944, no. 
12982/56, Afd. L .O., op het verzoek van den 
burgemeester van Nederhorst den Berg van 
22 Mei 1944, no. 955 tot toepassing over 
1945 van art. 55quater der Lager Onderwijs
wet 1920 met betrekking tot de eenige open
bare lagere school in deze gemeente, alsnog 
afwijzend te beschikken. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast enz. 

(A. B .) 

.20 October 1945. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
55quater ) . 

Het enkele feit, dat de openbare 
lagere school door een betrekkelijk ge
ring aantal leerlingen wordt bezocht, 
kan niet worden aangemerkt als een 
bijzondere omstandigheid in den zin 
van art. 55quater. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld 

door het bestuur der Hervormde School te 
Oudega (W.), uitgaande van de Kerkvoogdij 
der Nederduitsch Hervormde Gemeente te 
Oudega (W.) en 15 andere besturen van 
bijzondere lagere scholen in de gemeente 
Wij mbritseradeel tegen de beschikking van 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming van 9 Maart 1944, no. 
4133/56 afd. Lager-Onderwijs, houdende toe
passing van art. 55quater der Lager-Onder-
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wiJswet 1920 ten aanzien van de openbare 
lagere school te IJsbrechtum, gemeente 
Wijmbritseradeel, over het jaar 1944; 

Den Raad van State, Afd. voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
26 Juli 1944, no. II9, 20 September 1944, 
no. II9/53 en 8 Augustus 1945, nos. n9/II3 
.(1944) /5; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van II October 1945, no. 7018, Afd. Lager 
Onderwijs; 

0 . dat de Secretaris-Generaal van het 
D epartement van Opvoeding, Wetenschap 
en Kultuurbeschenning bij zijn evenvermel
de beschikking heeft ingewilligd het verzoek 
van den burgemeester der gemeente Wijm
britseradeel dd. 6 Januari 1944 om toepas
sing van art. 55quater der Lager-Onderwijs
wet 1920 ten ·aanzien van de openbare la
gere school te IJsbrechtum aldaar over het 
jaar 1944; 

dat de Secretaris-Generaal daarbij heeft 
overwogen, dat op grond van de stukken 
met den burgemeester moet worden aange
nomen, dat in verband met het betrekkelijk 
gering aantal leerlingen (38), en de daaruit 
voortvloeiende hooge exploitatiekosten dt'. 
openbare school te IJsbrechtum verkeert in 
bijzondere omstandigheden in den zin van 
art. 55quater der wet; 

dat een uitkeering aan de bijzondere la
gere scholen van f 12.95 per leerling, zooals 
in de bedoeling ligt, een behoorlijke exploi
tatie dier scholen verzekert; 

dat de appellanten in beroep elk voor zich 
aanvoeren, dat de beroepen beschikking 
steunt op de overweging, dat in verband 
met het betrekkelijk gering aantal leerlingen 
(38) en de daaruit voortvloeiende hooge 
exploitatiekosten de openbare school te IJs
b rechtum verkeert in bijzondere omstandig
heden in den zin van art. 55quater der wet; 

dat weliswaar het aantal leerlingen der 
openbare lagere school te IJsbrechtum ge
acht kan worden niet te hoog te zijn, doch 
dat ook de bijzondere scholen in de ge
meente Wijmbritseradeel over het algemeen 
slechts door een betrekkelijk gering aantal 
leerlingen worden bezocht, hetgeen moge 
blijken uit de omstandigheid, dat van de 
22 bijzondere scholen e r in 1942 slechts vier 
waren, welke door meer dan 100 leerlingen 
werden bezocht, terwijl er zes waren, welke 
door 50 of minder leerlingen werden bezocht 
(de cijfers over 1943 heeft het schoolbestuur 
nog niet kunnen verkrijgen); 

dat voorts de vrij hooger kosten van het 
openbaar onderwijs over 1944 moeten wor
den verklaard uit de omstandigheid, dat in 
dat jaar blijkbaar door de gemeente een 
aantal reparaties zullen worden aangebracht, 
welke reeds eenigen tijd op uitvoering heb
ben gewacht en welke zich gemakkelijk over 
·een aantal jaren hadden laten verdeelen; 

dat dan ook in vorige jaren, hoewel het 
leerlingenaantal toen ongeveer gelijk was, 
het kostenbedrag per leerling heeft bedra
gen: in 1939 f 11.26, 1940 f 11.55, 1941 
f 12.96, 1942 f 13 .07, 1943 f 12.95 en voor 

scholen, welke het sohcolgebouw van de ge
meente in bruikleen hebben, resp. f 8.81, 
f 9.89, f ro.II, f 10.89 en f 10.65; 

dat de kosten van het bijzonder onderwijs 
in ieder geval voor de school van het appel
leerend schoolbestuur en ook van de meeste 
andere besturen door een vergoeding, zooals 
die gedurende de voorafgaande jaren werd 
uitgekeerd, in 't geheel niet werden gedekt, 
zoodat er uit eigen middelen moest worde n 
bijbetaald; 

dat nu door een verhooging van het be
drag voor het openbaar onderwijs het even
wicht zou zijn hersteld en de besturen der 
bijzondere scholen de in vorige jaren door 
de vergoeding niet gedekte kosten alsnog 
uit de vergoeding over 1944 hadden kunnen 
bestrijden, terwijl dit hoogere bedrag der 
vergoeding over 1944 waarschijnlijk ook een 
weldadigen invloed op de geheele vijfjaar
lijksche afrekening over de periode 1943 
tlm 1947 zou hebben gehad; 

dat echter door een practijk als die, welke 
men thans blijkbaar denkt te volgen, waarbij 
het onderhoud van de openbare school ge
durende een aantal jaren wordt verwaar
loosd om deze achterstand dan plotseling in 
één jaar in te halen en over dat jaar toe
passing van art. 55quater te vragen, het 
evenwicht tusschen de bekostiging van 
openbaar en bijzonder onderwijs wordt te
niet gedaan, daar de besturen van bijzon
dere scholen op die wijze practisch worden 
gedwongen de regelmatig weerkeerende 
grootere uitgaven voor het onderhoud van 
hun schoolgebouwen gedeeltelijk uit eigen 
middelen te bestrijden; 

dat het schoolbestuur dan ook meent, dat 
er in casu geen voldoende aanleiding was 
voor de toepassing van art. 55quater, aan
gezien de openbare lagere school te IJs
brechtum allerminst kan worden geacht in 
bijzondere omstandigheden, als bedoeld in 
dat artikel, te verkeeren; 

0. dat niet is gebleken, dat de openbare 
lagere school te IJsbrechtum (gemeente 
WijmbritseradeeD in bijzondere omstandig
heden verke,-rt, tengevolge waarvan het be
drag der in het re lid van art. 55bis der 
Lager Onde, wijswet 1920 bedoelde kosten 
aanzienlijk ZCIU afwijken van het bedrag, dat 
voor deze school redelijk is; 

dat het enkele feit, dat deze school door 
een betrekk.elijk gering aantal leerlingen 
wordt bezocht, tengevolge waarvan het ge
middelde bedrag der exploitatiekosten hoo
ger is dan bij een grooter aantal het geval 
zou zijn geweest, niet kan worden aange
merkt als een bijzondere omstandigheid, als 
bedoeld in art. 55quate r der Lager Onder
wijswet 1920; 

dat de bestreden beschikking mitsdien 
niet behoort te worden gehandhaafd; 

Gezien de genoemde wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van de bestreden be

schikking van 9 Maart 1944, no. 4133/56, 
afdeeling Lager Onderwijs, op het verzoek 
van den burgemeester der gemeente Wijm
britseradeel tot toepassing over 1944 van 
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art. 55quater der Lager Onderwijswet 1920 
alsnog afwijzend te beschikken. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

29 O ctober z945. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Armenwet art. 39bis ) . 

Een armlastige weduwe heeft de ge
meente A. verlaten met het voornemen. 
zich in de gemeente 0. te vestigen. Dat 
voornemen heeft zij niet ten uitvoer 
kunnen brengen, doordat zij de gemeen .. 
te 0 . niet heeft kunnen bereiken we
gens het haar onderweg overkomen on
geval in de gemeente S., waarvoor zij 
in het ziekenhuis te A. moest worden 
opgenomen. Derhalve kan niet worden 
gezegd, dat de armlastige haar hoofd
verblijf of haar meer duurzaam verblijf 
had in d e gemeente 0. ten tijde van 
haar opneming in het ziekenhuis te A., 
zoodat voor toepassing van art. 39bis 
in dezen geen plaats is. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door den burgemeester van Odoorn, waar
nemende de taak van burgemeester en wet
houders, tegen de beslissing van den Com
missaris der provincie Drenthe en de be
stuursraden, van 15 Januari 1945, C. no. 
6428/163. 3e afdeeling, waarbij met toepas
sing van att. 39bis der Armenwet is bepaald, 
dat de kosten van vervoer naar en verple
ging in het ziekenhuis te Assen van de arm
lastige weduwe Kuipers-Klaassens van 3 
Maart 1944 af komen ten laste van de ge
meente Odoorn; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
10 October 1945, no. 7; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 24 October 
1945, no. 2678, Afdeeling Armwezen. 

0. dat de Commissaris der provincie 
Drenthe en de bestuursraden, gemeenschap
pelijk beschikkende op een verzoek van den 
burgemeester van Sleen, bij besluit van 15 
Januari 1945, C. no. 6428/163, 3e afdeeling, 
hebben l::-epaald, dat de kosten van vervoer 
naar en verpleging in het ziekenhuis te As
sen var, de armlastige weduwe Kuipers
Klaassens van 3 Maart 1944 af ten laste ko
men van de gemeente Odoorn, daarbij over
wegende, dat, voor zooveel van belang, uit 
de stukken blijkt, dat de armlastige weduwe 
Kuipers-Klaassens zich op 3 Maart 1944 
ter uitvoering van haar voornemen om te 
Odoornerveld, gemeente Odoorn, haar intrek 
te nemen ten huize van haar schoonzoon A .. 
Huizinga, van haar vroegere woonplaats, 
Assen, met medeneming van haar kleeren en 
papieren, alsmede van haar verhuisbiljet, ge_ 
dateerd 3 Maart 1944, op weg naar haar 
nieuwe plaats van inwoning heeft begeven; 

dat haar dien dag bij het verlaten van de 
tram te Schoonoord, gemeente Sleen, een 
ongeval (beenbreuk) is overkomen, tenge
volge waarvan zij in het ziekenhuis te Assen 
moest worden opgenomen; dat blijkens een 
verklaring van J. G. Bazuin, arts te Schoon
oord, de opneming in een ziekenhuis niet 
zonder gevaar voor het leven of de gezond
heid van de genoemde armlastige kon wor
den uitgesteld; dat de weduwe Kuipers op 3 
Maart 1944 in het bevolkingsregister der ge
meente Odoorn is ingeschreven; dat hun 
college van oordeel is, dat, nu de weduwe 
Kuipers-Klaassens door te vertrekken met 
medeneming van haar bezittingen en van 
haar verhuisbiljet uitvoering heeft gegeven 
aan haar voornemen naar Odoornerveld te 
verhuizen en kennelijk haar verblijf te Assen 
heeft willen beëindigen, zij de band met deze 
gemeente heeft verbroken, zoodat zij ten tij
de van haar opneming in het ziekenhuis te 
Assen geen hoofdverblijf in den zin van een 
meer duurzaam verblijf in de gemeente As
sen meer had; dat de weduwe Kuipers daar
entegen onder meer zoowel op grond van de 
omstandigheid, dat zij op 3 Maart 1944 op 
weg was naar de nieuwe plaats harer inwo
ning als op grond van het feit, dat zij op den 
genoemden datum in het bevolkingsregister 
der gemeente Odoorn is ingeschreven, ge
acht moet worden ten tijde van haar opne
ming in het ziekenhuis te Assen hoofdver
blijf in den zin van een meer duurzaam ver
blijf in de gemeente Odoorn te hebben ge
had, aangezien moet worden aangenomen, 
dat zij, ware haar niet tijdens haar ver
huizing een ongeval overkomen diu, 
dag te Odoornerveld, gemeente Odoorn 
zou zijn aangekomen en haar intrek zou heb
ben genomen ten huize van haar schoonzoon 
A. Huizinga aldaar, wiens woning zij dus 
kennelijk als haar hoofdverblijf van dien da
tum af beschouwde; dat de burgemeester 
van Odoorn weliswaar de opvatting, dat de 
armlastige weduwe Kuipers hoofdverblijf in 
den zin van een meer duurzaam verblijf, ten 
tijde van haar opneming in het ziekenhuis te 
Assen, in de gemeente Odoorn zou hebben 
gehad, heeft bestreden op grond van het be
paalde in art. 75 B. W., omdat in casu de 
weduwe Kuipers niet door werkelijke inwo
ning in de gemeente Odoorn, gevoegd bij het 
voornemen om aldaar haar hoofdverblijf te 
vestigen, van woonplaats is veranderd, doch 
dat in gevallen als deze voor het bepalen 
van de woonplaats van een arme niet de min 
of meer formeele bepalingen van het burger
lijk wetboek als richtsnoer kunnen dienen, 
doch slechts afgegaan zal moeten worden op 
de feitelijke omstandigheden van elk geval ; 

dat de burgemeester der gemeente Odoorn. 
waarnemende de taak van burgemeester en 
wethouders, in beroep aanvoert, dat hij zich 
met de genomen beschikking niet kan ver
eenigen; dat ten aanzien van het door hem 
naar voren gebrachte bezwaar wordt over
wogen, dat in gevallen als deze voor het be
palen van de woonplaats van den arme niet 



1945 29 OCTOBER 232 

de min of meer formeele bepalingen van het 
burgerlijk wetboek als richtsnoer kunnen 
dienen, doch slechts afgegaan zal moeten 
worden op de feitelijke omstandigheden; dat 
hem allerminst duidelijk is hoe deze over
weging tot de genomen beslissing kan leiden; 
dat het toch een feit is, dat de weduwe Kui
pers de gemeente Odoorn in het geheel niet 
heeft bereikt; dat van een hoofdverblijf in 
den zin van een meer duurzaam verblijf in 
de gemeente Odoorn toch geenszins kan wor
den gesproken; dat een formeel bezwaar te
gen de beschikking van den Commissaris der 
provincie en de bestuursraden naar zijn 
meening wel is, dat een beslissing wordt ge
nomen op een schrijven van den burgemees
ter van Sleen; dat tusschen Sleen en Odoorn 
geen geschil bestond; dat de burgemeester 
van Sleen zich nimmer ter zake met hem 
verstaan heeft; dat de kosten van verple
ging, in aanmerking genomen het initiatief, 
uitgaande van den dienst van Sociale Zaken 
te Assen, zijn gekomen ten laste van Assen 
en ingevolge art. 39bis der Armenwet alleen 
van die gemeente een verzoek kan uitgaan 
om te beslissen, dat de kosten ten laste van 
een andere gemeente komen; dat hij der
halve verzoekt de bestreden beslissing te 
willen vernietigen; 

0. dat op grond van de stukken vaststaat, 
dat de weduwe Kuipers-Klaassens niet 
meer haar hoofdverblijf had in de gemeente 
Assen, aangezien zij deze gemeente op 3 
Maart 1944 heeft verlaten met het voor
nemen zich in de gemeente Odoorn te vesti
gen; 

dat evenmin kan worden aangenomen, dat 
zij op dien datum in deze laatstgenoemde ge
meente haar hoofdverblijf heeft gevestigd; 

dat zij immers wel blijk gegeven heeft van 
haar voornemen daartoe, doch dat zij dit 
voornemen niet ten uitvoer heeft kunnen 
brengen, doordat zij de gemeente Odoorn 
niet heeft kunnen bereiken wegens het haar 
op den reeds genoemden datum overkomen 
ongeval in de gemeente Sleen, waarvoor zij 
in het ziekenhuis te Assen moest worden op
genomen; 

dat mitsdien niet kan worden gezegd, dat 
de armlastige haar hoofdverblijf of haar 
meer duurzaam verblijf had in de gemeente 
Odoorn ten tijde van haar evenbedoelde op
neming in het ziekenhuis te Assen, zoodat er 
voor toepassing van art. 39bis der Armenwet 
in deze geen plaats is; 

Gezien deze wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het besluit van den Commissaris der pro

vincie Drenthe en de bestuursraden van 15 
Januari 1945, C. no. 6428/163, 3e afdeeling, 
te vernietigen, en met afwijzing van het 
door den burgemeester van Sleen tot het pro
vinciaal bestuur van Drenthe gericht ver
zoek, te beslissen, dat hier geen geval aan
wezig is, waarin art. 39bis der Armenwet 
toepassing kan vinden. 

(A.B.) 

29 October 1945. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Gemeentewet art. 228d). 

Aan het besluit van een gemeentebe
stuur tot ruiling van onroerend goed 
was goedkeuring onthouden op grond dat 
thans geen zekerheid bestaat omtrent 
de bouwkosten van een woning, die op 
den door de gemeente over te dragen 
grond zou moeten worden gebouwd in 
den tijd, dat zoodanige bouw weer mo
gelijk zal zijn. In beroep wordt beslist 
dat niet moet worden voorbijgezien dat 
bij niet-goedkeuring der ruiling de mo
gelijkheid ontstaat, dat het terrein door 
onteigening moet worden verkregen en 
daarbij de kosten veel hooger zouden 
worden dan volgens de thans met den 
eigenaar getroffen regeling, waarbij 
komt, dat, wanneer de bouwkosten van 
de nieuw te stichten woning boven het 
aangenomen bedrag zouden stijgen, ook 
de waarde van de bestaande woning 
hooger zou moeten worden gesteld, zoo
dat het nadeelig erschil voor de ge
meente niet van groote beteekenis zal 
zijn. Het besluit wordt derhalve alsnog 
goedgekeurd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door den burgemeester der gemeente Vlagt
wedde tegen het besluit van den Commis
saris der provincie Groningen van 13 Maart 
1944, no. 435/J, se afdeeling, waarbij goed
keuring is onthouden aan het besluit van den 
voornoemden burgemeester van 15 Novem
ber 1943, no. 16, tot ruiling van onroerend 
goed; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
3 October 1945, no. 154 (1944); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 24 October 1945, 
no. 5562, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur 
Bureau Financiën. 

0. dat de burgemeester der gemeente 
Vlagtwedde, waarnemende de taak van den 
raad dier gemeente, op 15 November 1943 
heeft besloten: A. in het belang van de ver
betering der volkshuisvesting met den heer 
R. Strating te Vlagtwedder Barlage de vol
gende ruiling aan te gaan: I. van den heer 
R. Strating wordt in eigendom aangenomen: 
een woning met 21.10 are grond te Vlagt
wedder Barlage, kadastraal bekend gemeente 
Vlagtwedde, sectie B. no. 6181; II . aan den 
heer R. Strating wordt in eigendom afge
staan: een te gelegener tijd door de gemeen
te te bouwen landarbeiderswoning op een te 
Vlagtwedder Barlage aan de gemeente be
hoorend perceel grond, ter grootte van 3 7 
are, zoo mogelijk op een deel afkomstig van 
de erven L . L. Ebels te Haren; B. de sub A 
omschreven ruiling vindt plaats onder de 
volgende voorwaarden: 

1. Deze ruiling geschiedt tegen betaling 
van een toegift, groot veertien honderd en 
zestien gulden door den heer R. Strating aan 
de gemeente Vlagtwedde, bedragende de 
waarde, welke aan het door de gemeente af 
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te stane onroerend goed met daarop te ge
legener tijd te bouwen landarbeiderswoning 
wordt toegekend f 3 592 en die, toegekend 
aan het door den heer R. Strating afgestane 
f 2176; 

2. De betaling der toegift en de aan
vaarding van het te ruilen onroerend goed 
heeft plaats op een nader door de partijen 
overeen te komen datum; 

dat de burgemeester daarbij heeft over
wogen, dat het uitbreidingsplan voor zijne 
gemeente, onderdeel Vlagtwedde, is vastge
steld; dat de gemeente in dit deel van het 
uitbreidingsplan reeds verschillende gronden 
heeft aangekocht, doch dat het gewenscht is 
de beschikking te hebben over alle in het 
uitbreidingsplan gelegen gronden; dat de 
heer R . Strating te Vlagtwedder Barlage 
zich bereid verklaard heeft aan de gemeente 
af te staan zijn woning met grond te Vlagt
wedder Barlage, kadastraal bekend gemeen
te Vlagtwedde, sectie B no. 6181, ter groot
te van 21.10 are, mits hij van de gemeente 
daarvoor in ruil krijgt een te gelegener tijd 
door de gemeente te bouwen landarbeiders
woning op een te Vlagtwedder Barlage ge
legen stuk grond van de gemeente, zoo mo
gelijk op een deel afkomstig van de erven 
L. L. Ebels te Haren en ter grootte van 
37 are ; dat de waarde van 37 are gemeente
grond en een daarop te stichten woning 
wordt geschat op f 3592 en de waarde van 
de woning met 21.10 are grond van den 
heer R. Strating op f 2 1 76; dat Strating 
heeft bij te betalen f 1416; dat deze ruiling 
in verband met den reeds eerder door de 
gemeente te Vlagtwedder Barlage aange
kochte grond redelijk is te achten ; 

dat de Commissaris der provincie Gro
ningen bij zijn besluit van 13 Maart 1944, 
no. 435/J , se afdeeling, aan het gemelde be
sluit van den burgemeester van Vlagtwedde 
goedkeuring heeft onthouden, uit overwe
ging, dat het voor de gemeente inderdaad 
van belang is, dat zij te zijner tijd kan be
schikken over het in het uitbreidingsplan 
Vlagtwedder Barlage gelegen perceel grond, 
waarop zich de door Strating over te dragen 
woning bevindt; dat de waarde van deze 
woning met grond - hoewel zulks eenigszins 
aan den hoogen kant is - op f 2176 kan 
worden gesteld, zooals door de gemeente is 
geschied; dat de waarde van den aan Stra
ting over te dragen grond door de gemeente 
is geschat op f 592 , met welke schatting kan 
worden ingestemd; dat dus de bouwkosten 
der door de gemeente te zijner tijd voor 
Strating te stichten woning zijn gesteld op 
f 1416 + f 2176 - f 592 = f 3000; dat der
halve tegen de voorgenomen transactie geen 
bezwaar behoeft te bestaan, indien vast
staat, dat deze bouwkosten inderdaad een 
bedrag van f 3000 niet te boven zullen gaan; 
dat zulks evenwel niet het geval is, aange
zien thans niet de minste zekerheid bestaat 
omtrent de bouwkosten van een landarbei
derswoning in den tijd, dat zoodanige bouw 
weer mogelijk zal zijn; dat derhalve de fi 
nancieele gevolgen voor de gemeente van de 
voorgenomen ruiling niet zijn te overzien; 

dat het gemeentebestuur blijkens zijn schrij
ven van 25 Februari 1944, no. 243, niet be
reid is het onderwerpelijke besluit zoodanig 
aan te vullen, dat deze financieele gevolgen 
worden begrensd; dat de burgemeester in 
dien brief weliswaar er op wijst, dat hij het 
tijdstip zal bepalen, waarop de woning voor 
Strating zal worden gebouwd, zoodat te ge
legener tijd rekening kan worden gehouden 
met de dan geldende bouwkosten; dat zulks 
echter geenerlei zekerheid verschaft om
trent de financieele gevolgen der transactie 
ook al omdat nadere goedkeuring voor dezen 
uitvoeringsmaatregel niet noodig zal zijn ; 

dat de burgemeester van Vlagtwedde in 
beroep aanvoert, dat zijns inziens de bepa
ling, krachtens welke het gemeentebestuur 
zal uitmaken wanneer de nieuwe landarbei
derswoning zal worden gesticht, voldoenden 
waarborg geeft, dat geen onredelijk hooge 
kosten zullen worden besteed; dat het zijns 
inziens ten opzichte van het gemeentebe
stuur onbillijk ware het tegenovergestelde 
te veronderstellen; dat bovendien bij de ra
ming der kosten rekening is gehouden met 
een afwijking der materiaalprijzen, met an
dere woorden de bouwkosten reeds hooger 
gesteld zijn dan in normale tijden; dat ech
ter, indien ook al mocht blijken, dat d e 
bouwkosten bij aanbesteding als gevolg van 
v eranderde tijdsomstandigheden eenigszins 
hooger zouden zijn dan de oorspronkelijke ra
ming van f 3000, het hem nog niet juist 
lijkt de goedkeuring aan het besluit te ont
houden, omdat het hier een complex gron
den betreft van plus minus 26 hectaren en 
de totale kosten van deze gronden en het 
bouwrijp maken door de hoogere kosten der 
onderwerpelijke woning slechts onbeduidend 

. zouden stijgen; dat bij de uitgifte van de 
gronden in het uitbreidingsplan voorts van
zelfsprekend rekening gehouden wordt met 
den kostprijs, zoodat, indien de kosten van 
de stichting der woning voor den heer Stra
ting eenigszins tegenvallen, dit voor de ge
meente nog geen financieel offer behoeft t e 
beteekenen; dat, daar het perceel van den 
heer Strating in het vastgestelde en goed
gekeurde uitbreidingsplan ligt en de gemeen
te voor de uitvoering der plannen de be
schikking over dit perceel moet hebben en 
Strating niet genegen is eventueel een hoo
gere toegift te betalen, een onteigenings
procedure zou moeten worden overwogen, 
indien deze ruiling tengevolge van het wei
geren der goedkeuring niet tot stand kon 
komen, hetgeen hij niet gaarne wil en wat 
overigens verschillende onzekerheden in zich 
bergt; dat ook hij, indien mogelijk, zoo spoe
dig mogelijk met het bouwrijp maken van 
de gronden een aanvang wenscht te maken, 
opdat, zoodra het bouwen v an woningen 
weer mogelijk wordt, althans kan worden be
gonnen met het inhalen van den bestaan
den groeten achterstand in woningruimte; 

0. dat, al mogen de overwegingen van 
den Commissaris der provincie een element 
van juistheid bevatten, anderzijds toch niet 
mag worden voorbijgezien, dat bij niet-goed
keuring van de onderwerpelijke overeen-
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komst van ruiling de mogelijkheid ontstaat, 
dat het betreffende terrein door middel van 
onteigening moet worden verkregen en da~ 
daarbij de kosten veel hooger zouden wor
den dan volgens de thans met den eigenaar 
getroffen regeling; 

dat daarbij komt, dat, wanneer de bouw
kosten van de nieuw te stichten woning bo
ven het bedrag van f 3000 zouden stijgen, 
ook de waarde van de bestaande woning 
hooger zou moeten worden gesteld, zoodat 
het nadeelig verschil voor de gemeente niet 
van groote beteekenis zal zijn; 

dat in verband met een en ander de be
s lissing van den Commissaris niet kan wor
den gehandhaafd; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden be

sluit van den Commissaris der provincie 
Groningen, het besluit van den burgemees
ter der gemeente Vlagtwedde van 15 No
vember 1943, no. 16, tot ruiling van onroe
rend goed alsnog goed te keuren. 

(A.B.) 

r7 November 1945. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Wet houdende algemeene re
gelen Waterstaatsbestuur art. 19). 

Bij het opstellen van een klassificatie 
dient als maatstaf te worden genomen 
het nut, dat perceelen van den weg 
kunnen trekken, en niet het gebruik, 
dat de toevallige tegenwoordige eigenaar 
of gebruiker van den weg maakt. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld 

door F. Hornstra te Molkwerum en W. 
Veldhuis te Koudum en door H . H . Schuk
ken te Scharnegoutum tegen het besluit van 
den Commissaris der provincie Friesland, 
waarnemende de taak van Ged. Staten van 
29 Maart 1944, No. 43, 2de Afd. W ., tot 
gewijzigde vaststelling van het klassificatie
besluit voor het waterschap de Madenlaan; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
10 October 1945, No. 2; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Openbare Werken en Wederopbouw 
van 5 November 1945, No. 694, Afd. Wa
terstaatsrecht; 

0. dat de Commissaris der provincie 
Friesland, waan1emende de taak van Ged. 
Staten dier provincie, bij zijn besluit van 
29 Maart 1944, No. 43, 2e afd. W., 1°. de 
door de Directie der N .V. Nederlandsche 
Spoorwegen en F. Hornstra te Molkwerum 
ingediende bezwaren tegen het klassificatie
besluit van het waterschap de Madenlaan 
ongegrond heeft verklaard ; 2°, in het be
doelde klassificatie besluit de volgende wij
zigingen heeft aangebracht: 

a. in de omschrijving van klasse 1 wordt 
in plaats van "grooter afstand dan 250 me
ter" gelezen "een afstand van 2 50 meter of 
meer"; 

b. in de omschrijving van klasse 3 wordt 
in plaats van "grooteren afstand van 500 
meter" gelezen "afstand van 500 meter of 
meer"; 

c. in het onderdeel voor de gebouwde 
eigendommen wordt in plaats van "meer 
dan 15 ha" en "minder dan 5 ha" onder
scheidenlijk gelezen "15 ha of meer" en "5 
ha of minder"· 

3 ° . het kla'ssificatiebeslui t, aldus gewij
zigd, heeft vastgesteld; dat de Commissaris 
daarbij onder meer heeft overwogen, dat 
F. Hornstra voornoemd bezwaar maakt te
gen het klassificatiebesluit, omdat zijns in
ziens te veel rekening is gehouden met d e 
ligging van de perceelen ten opzichte van 
de Madenlaan en te weinig aandacht is ge
schonken aan het gebruik, dat van den weg 
wordt gemaakt; dat hij op grond daarvan 
verzoekt, het klassificatiebesluit in dier 
voege te wijzigen dat perceelen, die bij een 
boerderij in het waterschap behooren en van 
den weg geen gebruik behoeven te maken, 
in de 4de klasse kunnen worden geplaatst, 
ook al wordt ten behoeve van de boerderij 
soms wel van den weg gebruik gemaakt; 
dat op grond van de ingewonnen adviezen 
moet worden aangenomen, dat het geen aan
beveling verdient, het klassificatiebesluit in 
den door den reclamant bedoelden zin te 
wijzigen; dat immers perceelen, die bij een 
boerderij behooren, b.v. door verkoop een 
andere bestemming kunnen krijgen, zóó dat 
zij meer dan thans op het gebruik van den 
weg zijn aangewezen; dat het gewenscht is, 
enkele redactieverbeteringen in het klassi
ficatiebesluit aan te brengen; 

dat van deze beslissing in beroep zijn ge
komen: 

1°. F. Hornstra te Molkwerum en W. 
Veldhuis te Koudum, aanvoerende dat voor 
de aflevering der melk en den aanvoer van 
veevoeder ook na verharding van de Ma
denlaan geen gebruik van haar zal worden 
gemaakt aangezien veel gemakkelijker is te 
vervoeren over de bestaande rails naar de 
Houkevaart dan over de verharde laan en 
dan nog meer dan 500 meter over onverhar
den reed; dat ook, na verharding geen mest 
of hooi van de bedoelde perceelen langs de 
laan vervoerd zal worden; dat ten andere 
het huisperceel dichter bij Koudum dan 
bij Hindeloopen ligt en daardoor georiën
teerd is op Koudum, waarheen het recht van 
voetpad (rijwielpad) heeft; dat door hen 
geen bezwaar wordt gemaakt om, als door 
eventueelen verkoop als zoogenaamd los land 
wel van de laan gebruik zou worden ge
maakt, het perceel dan in een andere klasse 
te plaatsen; dat hun verzoek practisch wel 
uitvoerbaar is, daar de meeste landerijen 
maar zelden een andere bestemming krijgen 
en ook thans al wijziging kan komen in het 
aantal "heffings ha" door meer of minder 
land bij een gebouw te gebruiken; 

2 ° . H. H. Schukken te Scharnegoutum, 
aanvoerende, dat ten eerste perceel No. 325 
ligt in klasse 1 en in het geheel geen uit
gang op of aan de Madenlaan heeft en er 
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ook in het geheel geen gebruik van maakt; 
dat ten tweede perceel No. 331 ook in 
klasse 1 is ingedeeld en ook nooit van de 
Madenlaan gebruik maakt; dat hij tegen de 
klassificatie is, zooals die thans is opgesteld 
en er meer voor gevoelt om de klassen te 
rangschikken naar het meest gebruik maken 
van den reed door bijvoorbeeld den afstand 
te verdeelen; dat bovendien de reed, die 
over de perceelen Nos. 48 en 49 loopt, welke 
perceelen ook beide in klasse 1 zijn ge
plaatst, door het verharden van de Maden
laan erg verzwaard is, dat beide perceelen 
toch bezwaard zijn met reed van zes ver
schillende achterliggers, die, als de Maden
laan verhard is, er gebruik van zullen maken 
in alle jaargetijden en bovendien meer zullen 
gaan maaien en kuilen; dat anders gewacht 
werd tot de laan wat opdroogde in den win
ter, waarin het in het land dan ook meeviel; 
dat als deze zes perceelen in één hand wa
ren, het bezwaar ook lang zoo groot niet 
was, omdat men dan toch in de herfst nooit 
alle· perceelen zou willen inkuilen, wat nu 
wel kan gebeuren, nu er verschillende eige
naren zijn; dat ditzelfde ook geldt van per
ceel No. 40, dat ook in klasse 1 ligt, waar 
ten minste zeven verschillende landgebrui
kers reed over hebben; dat hij genegen is de 
Madenlaan af te staan aan het waterschap, 
tegen een vergoeding van f 40, per jaar voor 
het onderhoud en schoonmaken van de sloo
ten van zijn perceelen; dat hij ook genegen 
is f 60 vergoeding te geven, wanneer het 
waterschap de Madenlaan de slooten onder
houdt van de bovengenoemde perceelen; 

0. dat de bezwaren der appellanten zich 
inzooverre tegen het onderwerpelijke klassi
ficatiebesluit richten, dat hun inziens ten 
onrechte bij de indeeling der klassen is uit
gegaan van het nut, dat de perceelen van 
de Madenlaan kunnen hebben, zonder reke
ning te houden met het werkelijk aanwezig 
zijnde voordeel; 

dat dit bezwaar evenwel niet gegrond is, 
daar bij het opstellen van een klassificatie 
als maatstaf dient te worden genomen het 
nut, dat perceelen van den weg kunnen trek
ken, en niet het gebruik, dat de toevallige 
tegenwoordige eigenaar of gebruiker van 
den weg maakt ; 

dat voor het overige de ingebrachte be
zwaren niet tegen het klassificatiebesluit 
zelve zijn gericht, doordat zij betrekking 
hebben hetzij op nog niet aan de orde zijnde 
indeeling van de perceelen, hetzij op andere 
punten, die, zooals beweerde verzwaring 
van erfdienstbaarheden, buiten het klassifi
catiebesluit als zoodanig staan; 

Gezien de Waterstaatswet 1900; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Openbare Werken en 

Wederopbouw is belast enz. 
(A.B.) 

23 November r945. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Gemeentewet art. 228d). 

Ten onrechte is goedkeuring onthou
den aan een besluit van het gemeente
bestuur tot aankoop van een terrein 
voor het storten van vuilnis, daar het 
gewenscht is dat de gemeente door het 
inrichten van een eigen stortplaats of 
langs anderen weg van een doeltreffen
den afvoer van huisvuil in de komende 
jaren verzekerd is, de ligging van he t 
terrein niet ongunstig is, de prijs niet te 
hoog is, en geen andere weg openstaat 
om tot een bevredigende voorziening te 
geraken. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door den burgemeester der gemeente Ouder
Amstel tegen het besluit van den Commis
saris der provincie Noordholland van 22 
November 1944, no. 180, afdeeling 3B, waar
bij goedkeuring is onthouden aan het besluit 
van den voornoemden burgemeester van 29 
Juni 1944, tot aankoop van een terrein voor 
het storten van vuilnis; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
31 October 1945, No. 17; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 19 Novem
ber 1945, No. U 7253, Afdeeling Binnen
landsch Bestuur, Bureau Financiën; 

0. dat de burgemeester van Ouder-Am
stel, ter waarneming van de zaak van den 
gemeenteraad, bij besluit van 29 Juni 1944 
heeft besloten van A. L. Sterk, wonende te 
Ouder-Amstel, aan te koopen voor de som 
van 5000 gulden, het perceel weiland groot 
8064 m 2, gelegen aan den Korten Dwarsweg 
te Ouder-Amstel kadastraal bekend ge
meente Ouder-Amstel, sectie C, no. 2028, 
aangeduid op de bij het besluit gevoegde 
teekening, en voorts onder nader te stellen 
voorwaarden; 

dat daarbij is overwogen, dat reeds gedu
rende enkele jaren de wenschelijkheid is ge
bleken, dat de gemeente een geschikt eigen 
terrein beschikbaar zou hebben voor het 
storten van huisvuil, enzoovoort; dat tot 
dusver hierin werd voorzien door dit huis
vuil te storten bij enkele boerderijen, waar
van de bewoners daartoe toestemming had
den gegeven; dat deze beschikbare plaatsen 
thans echter binnen korten tijd geheel zijn 
afgewerkt, zoodat het vraagstuk van een 
eigen stortplaats urgent wordt, opdat de op
haaldienst geregeld zal kunnen doorgaan; 
dat thans de gemeente in de gelegenheid is 
een perceel weiland aan te koopen, groot 
8064 m 2, voor de som van f 5000, dat zich 
uitstekend voor het beoogde doel leent, te
meer omdat het zeer gunstig is gelegen, juist 
tusschen de dorpen Ouderkerk en Duiven
drecht op een afstand van circa 2600 m van 
de beide dorpskommen; dat van dit terrein 
6000 m2 kan worden bestemd voor vuilstor
ting en de rest voor een woning met stalling 
en wagenloods, moestuin en kleine weide, 
en dan de stortp_laats wel ruimte biedt voor 
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een tijdvak van 15 jaren, of, bij grooter 
storthoogte, wel voor 25 jaren; dat het 
voorts wel gebleken is, dat in deze gemeente 
de veehouders in den regel niet genegen zijn 
eenig gedeelte van hun weidegrond te ver
koopen, en dat het dus, nu deze gunstige 
gelegenheid zich voordoet, wel geraden is 
daarvan gebruik te maken; 

dat de Commissaris der provincie Noord
holland, ter waarneming van de taak van 
Ged. Staten bij zijn besluit van 22 Nov. 
1944, afd. 3B, no. 180, goedkeuring aan het 
vorengenoemde besluit van den burgemees
ter van Ouder-Amstel heeft onthouden, uit 
overweging, dat bij zijn besluit van 27 Sept. 
1944, 3e afd. B, no. 323, de beslissing om
.. rent het vorenbedoelde besluit van den bur
gemeester voor den tijd van twee maanden 
werd verdaagd; dat inmiddels aan den bur
gemeester van Ouder-Amstel werd verzocht 
gedocumenteerde gegevens te verstrekken 
zoowel van de kosten van vuilverbranding 
door de gemeenten Nieuwer-Amstel en Am
sterdam als van de op het aan te koopen 
terrein te bouwen stalling en wagenloods, 
alsmede van de inrichting van dit terrein als 
stortplaats voor vuilnis, en dat aan den bur_ 
gemeester met het oog op het verstrijken 
van den verdagingstermijn in overweging 
werd gegeven het betreffende besluit in te 
trekken; dat de hierboven bedoelde gegevens 
tot op heden niet zijn verstrekt en dat een 
besluit tot intrekking van het besluit tot 
aankoop van het terrein in quaestie nog niet 
is ingezonden, dat onder deze omstandig
heden voorkomen moet worden, dat krach
tens het bepaalde in art. 231 der gemeente
wet, bij het verstrijken op 27 November 
1944 van den verdagingstermijn, het boven
bedoelde besluit van den burgemeester van 
Ouder-Amstel geacht zal worden de goed
keuring van hem, Commissaris, te hebben 
verkregen, hetgeen het geval zal zijn, indien 
geen beslissing dienaangaande aan den be
doelden burgemeester is ingezonden; 

dat van dit besluit van den Commissaris 
der provincie Noordholland de burgemeester 
der gemeente Ouder-Amstel, ter waarne
ming van de taak van den gemeenteraad, 
bij adres van 22 December 1944 in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat uit de over 
dezen aankoop gevoerde overgelegde cor
respondentie voldoende blijkt, dat de aan
koop van dit stuk grond urgent is en niet 
uitgesteld kan worden; dat de door den 
Commissaris der provincie Noordholland ge
vraagde gedocumenteerde gegevens niet kun
nen worden verstrekt, omdat noch de ge
meente Nieuwer-Amstel, noch de gemeente 
Amsterdam onder de huidige omstandig
heden aan zijn verzoek om uitgebreide in
lichtingen heeft willen voldoen; dat de ge
dachte samenwerking met de gemeente 
Nieuwer-Amstel en/of Amsterdam, voorna
melijk door het gebrek aan materieel, onge
twijfeld belangrijke extra-kosten met zich 
zou meebrengen, zoo niet practisch onuit
voerbaar zou blijken en het inderdaad een 
onmogelijke arbeid is, daarnaar thans een 
uitgebreid en nauwgezet onderzoek in te 

stellen; dat de bezwaren van den Commis
saris der provincie Noordholland tegen den 
bouw van een stalling en wagenloods op het 
terrein kunnen worden ondervangen door 
van dat denkbeeld af te zien en stalling en 
wagenloods voorshands dus buiten beschou
wing te laten; dat het aan te koopen terrein 
momenteel zeker geen reclameobject is voor 
landschapsschoon, maar eerder het tegen
deel, daar de eigenaar een groot gedeelte 
daarvan heeft :;fgegraven en de uitkomende 
aarde destijds aan bouwers van woningen 
en dergelijke heeft verkocht, waardoor een 
terrein is ontstaan, hetwelk jaarlijks gedu
rende zeer langen tijd onder water staat; 
dat de prijs van den grond in verhouding 
tot hetgeen te Ouder-Amstel normaal wordt 
betaald niet hoog is; dat immers, mede gelet 
moet worden op de omstandigheid, dat de 
gemeente absoluut grond voor een vuilnis
stortplaats noodig heeft en niemand in de 
gemeente behalve de genoemde A. L. Sterk 
grond wil verkoopen; dat ook verder in de 
gemeente geen gronden aanwezig zijn, die 
beter als vuilnisstortplaats geschikt kunnen 
worden geacht; dat na Juni 1944 gelukkig 
nog weer enkele veehouders bereid zijn ge
vonden het vuil te aanvaarden voor het 
dempen van slooten en dergelijke, maar dat 
op die wijze niet tot in het oneindige kan 
worden doorgegaan; dat de gemeente zelf 
een terrein moet hebben, zij het slechts als 
reserve-terrein, voor perioden, waarin geen 
particulieren het opgehaalde vuil kunnen 
accepteeren; dat de finantieele positie van 
de gemeente Ouder-Amstel nog zeer gunstig 
is en niet als een motief tegen de goedkeu
ring kan worden ingebracht; 

dat de volksgezondheid in de gemeente 
Ouder-Amstel niet gedoogt deze inrichting 
van een vuilnisstortplaats op de lange baan 
te schuiven, maar een en ander om een on
middellijke oplossing vraagt; dat het niet 
aangaat een toekomstige toevoeging van 
Duivendrecht aan Amsterdam in het geding 
te brengen, omdat tegen deze toevoeging 
vele bezwaren te berde kunnen worden ge
bracht en het allerminst zeker is, dat te 
dien opzichte de andere betrokken autoritei
ten met de veronderstelling van den Com
missaris der provincie instemmen; dat de 
beschikbare plaatsen waar bij particulieren 
nog vuil gestort kan worden, binnenkort ge
heel zijn afgewerkt, zoodat het vraagstuk 
van een eigen stortplaats urgent is, wil al
thans de ophaaldienst geregeld kunnen door
gaan; 

0. dat het blijkens de overgelegde stukken 
en het meegedeelde in de openbare verga
dering der Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur van den Raad van State, waarin 
over deze zaak verslag is uitgebracht, in het 
belang der volksgezondheid dringend ge
wenscht is, dat de gemeente Ouder-Amstel 
voor de berging van haar huisvuil voortaan 
niet meer afhankelijk is van grondeigenaren, 
die toestaan het vuil in hun slooten of op 
hun terreinen te storten, doch dat die ge
meente door het inrichten van een eigen 
stortplaats of langs anderen weg van een 
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doeltreffenden afvoer van haar huisvuil in 
de komende jaren verzekerd is; 

dat de oplossing, welke het gemeentebe
stuur van Ouder-Amstel te dien aanzien 
door den aankoop van het onderhavige ter
rein en de inrichting daarvan tot vuilnis
stortplaats beoogt, onder de gegeven om
standigheden aanvaardbaar is te achten; dat 
toch de ligging van dit terrein voor een ge
meentelijke vuilnisstortplaats niet ongunstig 
mag heeten, nu dat terrein ongeveer halver
wege tusschen de dorpskommen Oudekerk 
en Duivendrecht en op ongeveer 200 m van 
den Rijksweg ter plaatse is gelegen, terwijl 
gezorgd zal kunnen worden voor een om
ringende beplanting, welke den te onder
vinden hinder nog zal kunnen beperken; 

dat voorts in het licht van de voor de 
gemeente Ouder-Amstel aan het verkrijgen 
van dit terrein verbonden voordeelen de 
prijs niet te hoog is; 

dat bovendien geen andere weg openstaat 
om tot een bevredigende voorziening met 
betrekking tot de vuilnisberging te geraken; 

dat met name van het nader in overleg 
treden met de gemeentebesturen van Am
sterdam en Nieuwer-Amstel omtrent het af
voeren van het bedoelde huisvuil naar de 
vuilverbrandingsinrichtingen dezer gemeen
ten althans voorshands geen gunstig resul
taat is te verwachten, nog daargelaten, dat 
deze wijze van verwijdering van het vuil 
aan de gemeente Ouder-Amstel op niet on
aanzienlijke kosten zou te staan komen; 

dat mitsdien het vorengenoemde besluit 
van den burgemeester van Ouder-Amstel 
tot aankoop van het onderhavige terrein, nu 
daartegen ook voor het overige geen be
zwaar bestaat, alsnog voor goedkeuring in 
aanmerking komt en het bestreden besluit 
van den Commissaris der provincie Noord
holland niet zal kunnen worden gehand
haafd; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden be

sluit van den Commissaris der provincie 
Noordholland van 22 November 1944, no. 
180, Afdeeling 3B, alsnog aan het besluit 
van den burgemeester der gemeente Ouder
Amstel van 29 Juni 1944 tot aankoop van 
een terrein voor het storten van vuilnis, 
goedkeuring te verleencn. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. (A.B.) 

23 November r945. ARREST van den 
Hoogen Raad. (Armenwet art. 63). 

Het primair en het subsidiair voor
gedragen onderdeel van het cassatie
middel missen feitelijken grondslag. 

Het verhaalsrecht, hetwelk het ver
halend lichaam op het oogenblik dat 
het zijn aanspraak doet gelden aan de 
Armenwet ontleent, ook voorzoover het 
een verhaal op den onderhoudsplichtige 
betreft, reikt niet verder dan de ver
haalsmogelijkheid op dat oogenblik toe-

laat; deze hangt af van het inkomen en 
vermogen waarover de tot betaling aan
gesprokene dan de beschikking heeft. 

Art. 66, lid 2, Armenwet kan geen 
toepassing vinden in geval van afwijzing 
van het verzoek tot vaststelling van 
verhaal en reeds gemaakte kosten. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
De Gemeentelijke Dienst voor Maatschap

pelijk Hulpbetoon, instelling als bedoeld bij 
art. 2 lid 2 letter a der Armenwet 1912, ge
vestigd te 's-Gravenhage; 

dat verzoeker zich bij verzoekschrift van 
den .5 Februari 1944 gewend heeft tot den 
Kantonrechter te 's-Gravenhage met ver
zoek, om te beschikken, dat door hen, die 
loon of andere periodieke inkomsten aan C. 
van Viersen Jr., te 's-Gravenhage, verschul
digd zijn of worden, hiervan geregeld aan 
verzoeker zoude worden uitgekeerd: 

1°. voor verhaal van reeds gemaakte 
kosten, t.w. kosten van armenverzorging ten 
behoeve van gerequestreerde's grootvader 
C. van Viersen over het tijdvak van 20 Juni 
1943 tot en met 19 Februari 1944, een be
drag van f 2.50 per week totdat de verschul
digde som van f 175 zou zijn voldaan; 

2 °. voor nog te maken kosten als voor
omschreven, zoolang als de armenverzorging 
zou duren, een bedrag van f 5 per week, met 
dien verstande, dat het verhaal vermeld on
der 2 ° onmiddellijk zou aanvangen op den 
dag, volgende op den einddatum, bedoeld in 
het tijdvak van ondersteuning, vermeld on
der 1°, t.w. 20 Februari 1944; 

dat de Kantonrechter op 22 Februari 1944 
overeenkomstig dit verzoek heeft beschikt; 

dat gerequestreerde van deze beschikking 
in hooger beroep is gekomen en de Arr.
Rechtbank te 's-Gravenhage bij beschikking 
van den 21 April 1944 de beschikking van 
den Kantonrechter heeft vernietigd, voor
zooverre daarbij de inhouding op het loon en 
andere periodieke inkomsten is vastgesteld 
op f 2.50 per week voor de reeds gemaakte 
kosten en op f 5 per week voor den tijd na 
19 Februari 1944, en die inhouding heeft 
vastgesteld in totaal op f 2.50 per week voor 
de verzorging na 19 Februari 1944 en ten
slotte de beschikking voor het overige heeft 
bevestigd; 

dat verzoeker tegen deze beschikking der 
Rechtbank beroep in cassatie instelt en daar
tegen aanvoert het volgende middel van 
cassatie: 

S. of v.t. der artt. 66 j 0
• 28, 29, 30, 63, 64, 

65 67 Armenwet 1912, 48, 332, 345, 347 
Rv., 376 en 384a B. W.; 

door na vernietiging van de desbetreffen
de beschikking van den Kantonrechter na te 
laten een beschikking te geven op het ver
zoek tot vaststelling van een periodiek be
drag, aan verzoeker uit te keeren tot ver
haal van reeds gemaakte kosten van armen
verzorging; 

althans door, indien de beschikking der 
Rechtbank aldus moet worden gelezen, dat 
zij een afwijzing bevat van bedoeld verzoek. 
deze afwijzing te doen a. met overschrijding 
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van haar bevoegdheid als appèlrechter, heb
bende toch appellant zich bereid verklaard 
tot betaling van f 2.50 per week vanaf 20 

Juni 1943 voor den achterstand, zoodat de 
Rechtbank ging buiten de grenzen van het 
hooger beroep, en b. op met de wet strijden
de gronden, zijnde toch de duidelijke strek
king van de aangehaalde bepalingen der Ar
menwet, dat, indien een onderhoudsplich
tige in het tijdvak, waarin kosten van armen
verzorging zijn gemaakt, tot ondersteuning 
volgens de wet in staat en verplicht was, het 
verhalend lichaam alsnog tot de grens van 
deze verplichting op hem verhaal kan ne
men, onverschillig hoe zijn financieele toe
stand op het oogenblik der beschikking is; 
moetende c. in ieder geval de rechter het be
drag, dat naar zijn oordeel op den onder
houdsplichtige verhaald kan worden, ver
deelen in een bedrag tot verhaal van reeds 
gemaakte kosten tot een aangegeven totaal
som en een bedrag voor nog te maken kos
ten, uit te keeren zoolang als de verzorging 
zal duren; 

dat verzoeker tot toelichting van dit mid
<lel aanvoert: 

dat de rechter volgens art. 66 Armenwet 
desgevraagd een bedrag moet vaststellen, 
hetwelk geregeld aan het verhalend lichaam 
zal worden uitgekeerd, en wel tot een aange
geven totaalsom, indien het verhaal betreft 
reeds gemaakte kosten; 

dat hieruit volgt, dat de Rechtbank, door 
uitsluitend een bedrag vast te stellen voor de 
verzorging na 19 Februari 1944, ofschoon 
eveneens een uitkeering tot verhaal van 
reeds gemaakte kosten was gevraagd, dit ar
tikel heeft geschonden; 

dat dit evenzeer het geval is, indien de 
Rechtbank geacht moet worden het verzoek 
ten aanzien der reeds gemaakte kosten stil
zwijgend te hebben afgewezen; 

dat toch de Rechtbank niet bevoegd was, 
te gaan buiten de grieven van appellant, die 
slechts, voor zoover het verhaal van reeds 
gemaakte kosten betrof, bezwaar maakte te
gen een verhaalsbedrag, f 2.50 per week van
af 20 Juni 1943 te boven gaande, (vgl. H.R. 
25 April 1938, 1938 no. 995); 

dat voorts volgens art. 63 Armenwet ver
haal op onderhoudsplichtigen mogelijk is tot 
de grens van hun wettelijken onderhouds
plicht; 

dat met dezen onderhoudsplicht niet an
ders kan bedoeld zijn, dan de plicht zooals 
die bestond ten tijde dat de armenverzorging 
werd verleend; · 

dat immers de . rechtsgrond van het • ver
haal op onderhoudsplichtigen daarin is ge
legen, dat het verhalend lichaam als het ware 
hun verplichting is nagekomen, maar dan 
ook die rechtsgrond alleen aanwezig is, in
dien en voor zooverre tijdens het verleenen 
der ondersteuning de onderhoudsplicht be
stond; 
dat hieruit volgt, eenerzijds: dat op iemand, 
die ten tijde der verzorging hetzij uit hoofde 
van het ontbreken van de vereischte bloed
of aanverwantschap, hetzij uit hoofde van 
zijn financieelen toestand niet alimentatie-

plichtig was, ook later geen verhaal kan wor
den genomen, maar anderzijds: dat indien de 
vereischten voor den onderhoudsplicht des
tijds wel aanwezig waren, voor het verha
lend lichaam een recht op verhaal ontstond, 
dat niet door latere verandering in de om
standigheden kan tenietgaan; 

dat dus de Rechtbank ten onrechte op 
grond van latere financieele omstandigheden 
gerequestreerde onthief van zijn verplichting 
tot bijdragen in de reeds gemaakte kosten 
(vgl. Rb. Alkmaar 20 April 1942, 1943 no. 
671 en Rb. Haarlem 17 Nov. 1942, 1943 
no. 672); 

dat verzoeker nog erop wijst, dat het ver
haal voor reeds gemaakte kosten steeds in de 
Armenwet is geregeld geweest, en het verhaal 
voor nog te maken kosten eerst in 1929 om 
practische redenen is ingevoegd, zoodat niet 
aannemelijk is, dat de wetgever zou hebben 
bedoeld, dat de rechter, zooals in casu is ge
schied, het verhaal voor reeds gemaakte kos
ten zou kunnen uitsluiten op grond dat de 
aangesprokene voor de nog te maken kosten 
heeft bij te dragen; 

dat tenslotte, ook al ware het vorenstaan
de onjuist, en al zou dus de rechter met den 
lat.eren financieelen toestand rekening mo
gen houden in dier voege, dat hij het ver
haal voor reeds gemaakte kosten zou beper
ken op grond van het feit, dat de aange
sprokene tot bijdragen voor dit doel rede
lijkerwijze niet in staat moet worden geacht, 
de rechter toch, indien hij tot de conclusie 
komt, gelijk in casu, dat den aangesprokene 
een bijdrage kan geven, op grond van art. 66 
Armenwet niet bevoegd is , die bijdrage ge
heel tot verhaal der nog te maken kosten te 
bestemmen, doch krachtens het uitdrukke
lijk voorschrift van dit artikel de bijdrage 
moet verdeelen in een bedrag tot verhaal 
van reeds gemaakte en een tot verhaal van 
nog te maken kosten ; 

met verzoek: 
dat het den Hoogen Raad behage, de aan

gevallen beschikking te vernietigen, met zoo
danige verdere beschikking als Hem geraden 
zal voorkomen. 

VERWEERSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
C. van Viersen Jr. wonende te 's-Graven

hage, adv. Mr. E. J. A. Rikmenspoel te Rijs
wijk; 

dat enz.; 
dat naar aanleiding van het door eischer in 

cassatie voorgestelde cassatiemiddel ver
weerder aanvoert; 

dat wat in de armenwet is geregeld voor 
den Kantonrechter niet geldt voor de Recht
bank; dat immers art. 67 het hooger beroep 
van de beslissingen van den Kantonrechter 
behandelt en dat indien de bedoeling der wet 
ware geweest, dat alles, wat op de procedure 
voor den Kantonrechter van toepassing is, 
ook van toepassing zou zijn op de hooger 
beroep procedure, dan de wet dit had moe
ten vermelden; dat integendeel nu art. 67 der 
Armenwet sub 2 zegt "het tweede lid en der-
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de lid van art. 65 zijn van overeenkomstige 
toepassing, het veel logischer is, dat de an
dere voorschriften van de kantongerechts
procedure niet gelden en dus de Rechtbank 
te dien aanzien niet aan voorschriften ge
bonden is; dat wat de eisch in cassatie dan 
ook over de slechte motiveering der beslis
sing zegt, daarom dan ook tevens geen hout 
snijdt, nu de wet over een beschikking in het 
algemeen nergens eenig voorschrift geeft en 
dus de Rechtbank door een overigens duide
lijke leesbare beslissing te geven geen enkel 
wetsartikel geschonden heeft; 
dat verweerder in cassatie uitdrukkelijk ont
kent bij zijn beroep op de Rechtbank aange. 
boden te hebben f 2 • .50 per week te betalen 
vanaf 20 Juni 1943; dat immers verweerder 
in cassatie in zijn request aan de Rechtbank 
stelde "niet in staat te zijn de gevraagde bij
dragen tot een totaal van f 7.50 per week te 
betalen . . . . en daarom aanbood in totaal 
f 2 .50 per week aan Maatschappelijk Hulp
betoon te betalen"; dat waar hier van bijdra
gen gesproken wordt en van een totaal van 
f 2.50 per week, alles er op wijst, dat ver
weerder in cassatie niet anders bedoeld heeft, 
dan vanaf 22 Februari 1944 totaal per week 
f 2.50 te willen betalen, het aan de Recht
bank overlatende indien zij dit wilde, deze 
bijdrage naar goedvinden te splitsen; 

dat toch ook moeilijk in ernst een aanbod 
van in totaal f 2.50 te willen betalen, zoo 
uitgelegd kan worden, dat bedoeld zou zijn 
meer dan f 2.50 in totaal te betalen ; dat dus 
de Rechtbank niet gegaan is buiten de gren
zen van het Hooger Beroep ; 

dat de Rechtbank te beoordeelen had de 
grens van den wettelijken onderhoudsplicht; 
dat bij verhaal op periodieke uitkeeringen 
i.c. loon, het toch alleen mogelijk is als maat. 
staf van iemands draagkracht te nemen het 
inkomen, dat hij heeft op het oogenblik, 
waarop hij betalen moet; dat een ander 
standpunt tot de alleronbillijkste en dwaasste 
consequenties bij alimentatievorderingen zou 
leiden en dat dit in strijd zou zijn met den 
geest der wet, die tot uiting komt in wets
artikelen als 384a, 384b handelende over 
alimentatieuitkeeringen; 

dat de Rechtbank beschikt heeft, dat de 
grens van hetgeen verweerder (die van f 24 
à f 2 7 per week zijn kostgeld, kleeding, ont
spanning moet bekostigen, moet sparen voor 
zijn huwelijk enz.) kan betalen f 2.50 pet 
wet:k in totaal is; dat het van weinig sociaal 
inzicht getuigt in een dergelijk geval een 
kleinkind f 7.50 per week voor zijn grootva
der te willen laten opbrengen; 

dat de vaststelling van deze grens van 
f 2.50 van feitelijken aard is; dat de Recht
bank bedoeld heeft den achterstand te 
schrappen en dat geen wetsartikel zich daar
tegen verzet, zijnde immers ook de Kanton
rechter niet verplicht om naast een bijdrage 
voor de toekomst te geven, tevens een ver
haal voor achterstand te geven. Alleen zou 
de Kantonrechter als hij dit verhaal toestaat 
dit moeten deen door een vast bedrag te 
geven; 

dat enz.; 

Met verzoek: 
dat het den Hoogen Raad behage, het be- · 

roep in cassatie te verwerpen, althans een 
beschikking te geven, die verweerder geen 
zwaardere lasten oplegt dan f 2.50 per week 
in totaal. 

Conclusie Adv.-Gen. Holsteyn. 

0. ten aanzien van het middel van cassatie; 
dat het middel is gebaseerd op een primai-

ren grond en drie subsidiaire gronden (a, b 
en c); 

dat de beschiking van de Rechtbank aldus 
moet worden gelezen dat zij een afwijzing 
bevat van het verzoek tot vaststelling van 
een periodiek bedrag, aan verzoeker uit te 
keeren tot verhaal van reeds gemaakte kos
ten (over het tijdvak van 20 Juni 1943 tot en 
met 19 Februari 1944); 

dat appellant (gerequestreerde) niet ge
acht kan worden zich bereid verklaard te 
hebben tot betaling - of geen bezwaar ge
maakt te hebben tegen een verhaalsbedrag 
- van f 2.50 oer week vanaf 20 Juni 1943 
voor den achterstand (over het tijdvak van 
20 Juni 1943 tot en met 19 Februari 1944); 

dat de financieele toestand van gere
questreerde op het oogenblik der beschik
king geenszins onverschillig is, imxners ook 
bij verhaal betreffende reeds gemaakte kos
ten de rechter bij de vaststelling van het te 
verhalen bedrag rekening heeft te houden 
met het inkomen, eventueel het vermogen, 
waarover op het tijdstip van de beschikking 
betreffende het verhaal de tot onderhoud 
verplichte de beschikking heeft (v.g. arrest 
H. R. 31 October 1938, N. J. 1939 no. 501); 

dat, waar de Rechtbank, de inhouding 
vaststellende in totaal op f 2.50 per week 
voor de verzorging na 19 Februari 1944, af
wees het verzoek betreffende de reeds ge
maakte kosten, het tweede lid vart artikel 66 
der Armenwet niet van toepassing is; 

dat mitsdien het voorgestelde middel, zoo
wel wat den primairen grond als de subsidi
aire gronden (a, ben c) betreft, faalt; 

Concludeert tot verwerping van het be
roep. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat het primair voorgedragen onder

deel van het middel uitgaat van een onjuiste 
lezing van de bestreden beschikking, daar de 
Rechtbank, de inhouding vaststellende in to
taal f 2.50 per week voor de verzorging na 19 
Februari 1944, daarmede tevens het verzoek 
tot vaststelling van een uitkeering tot ver
haal van reeds gemaakte kosten van armen
verzorging heeft afgewezen; 

dat dit onderdeel mitsdien feitelijken 
grondslag mist; 

0. ten aanzien van het subsidiair voorge
dragen onderdeel van het middel: 

dat de grief in dit onderdeel onder a ver
meld eveneens feitelijken grondslag mist, 
vermits appellant, blijkens den inhoud van 
het appèlrequest, niet, zooals het middel 
stelt, zich zonder meer bereid heeft verklaard 
tot betaling van f 2.50 per week van 20 Juni 
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1943 af voordenachterstand,dochzichslechts 
bereid heeft verklaard in totaal f 2.50 per 
week te betalen als bijdrage in de kosten van 
armenverzorging reeds gemaakt en nog te 
maken; 

dat de grief onder b in dit onderdeel ver
vat van de stelling uitgaat, dat de rechter, 
bij de beoordeeling of en in hoeverre verhaal 
voor reeds gemaakte kosten van armenver
zorging mogelijk is op dengeen die ingevolge 
de wet tot onderhoud van den ondersteunde 
verplicht is, heeft rekening te houden met 
het inkomen en het vermogen waarover de 
onderhoudsplichtige beschikte gedurende het 
tijdvak, waarin de onderstand betaald werd 
en niet met dat waarover hij de beschikking 
heeft op het oogenblik dat hij tot betaling 
wordt aangesproken; 

dat deze stelling is onjuist; 
dat toch het verhaalsrecht, hetwelk het 

verhalend lichaam op het oogenblik dat het 
zijn aanspraak gelden doet aan de Armenwet 
ontleent, ook voorzoover het een verhaal op 
den onderhoudsplichtige betreft, niet verder 
reikt dan de verhaalsmogelijkheid op dat 
oogenblik toelaat, en deze afhangt van het 
inkomen en het vermogen waarover de tot 
betaling aangesprokene dan de beschikking 
heeft; 

dat ook de grief onder c vermeld, faalt, 
daar de bepaling van artikel 66 lid 2 der Ar
menwet geen toepassing vinden kan nu de 
Rechtbank het v erzoek tot vaststelling van 
een uitkeering tot verhaal van reeds gemaak
te kosten heeft afgewezen en derhalve het 
verhaal uitsluitend nog te maken kosten be
treft; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

23 November I945· ARREST van den 
Hoogen Raad. (Armenwet art. 63). 

De regeling van het verhaalsrecht in 
hoofdstuk V maakt de aansprakelijkheid 
van den ondersteunde tot een zeer bij
zondere. welke niet op zijn erfgenamen 
overgaat. 

G edurende de huwelijksgemeenschap 
is de schuld, voor de vrouw door de on
dersteuning ontstaan, verhaalbaar op 
alle goederen der gemeenschap. Zóólang 
ook kan de man als hoofd der gemeen
schap voor deze schuld der vrouw wor
den aangesproken als ware hij zelf de 
ondersteunde. 

Na de ontbinding der gemeenschap 
heeft de man de hoedanigheid van 
hoofd der gemeenschap verloren en is 
daarmee zijn bedoelde aansprakelijk
heid opgehouden; bovendien houdt de 
bijzondere regeling van de schuld der 
ondersteunde vrouw een afwijking in 
van den regel van art. 185 B. W. en 
brengt deze mede, dat - afgezien van 
het verhaal op de gemeenschap, zoo
lang deze niet is gescheiden en gedeeld 
- deze schuld dan nog slechts verhaaL 
baar is op die goederen waarmede de 
vrouw voor haar schulden persoonlijk 

gehouden is, resp. , indien z1J 1s overle
den, op haar nalatenschap. 

Anders concl. Proc.-Gen. Wijnveldt. 

VERZOEKSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
De "Gemeentelijke Instelling voor Maat

schappelijk Hulpbetoon" te Winschoten, 
enz., adv. Mr. W. M. de Brauw, adv. te 
's-Gravenhage; 

dat zij zich tot den Kantonrechter te Sneek 
heeft gewend met een verzoek daartoe strek_ 
kende, dat op Eppo Hut, destijds wonende 
te Winschoten, laatstelijk wonende te Sneek, 
als hoofd der algeheele gemeenschap van 
goederen, waarin hij was gehuwd met wijlen 
Etje Wilmina Meints, overleden 12 Decem
ber 1942, de voor haar door requestrante ge
maakte en nog onverhaalde kosten van ar
menverzorging zijnde verplegingskosten in 
krankzinnigengestichten c. a., zullen wor
den verhaald tot het pro resto bedrag 
van f 1652.50, in dier voege, dat krachtens 
artikel 64 lid 1 sub 1° j 0

• art. 66 der Armen
wet, door hen, die loon of andere periodieke 
inkomsten schuldig zijn of worden aan ge
noemden Eppo Hut, f 25 per maand, ingaan
de 2g Februari 1944, zal worden ingehouden 
en afgedragen aan requestrante tot voormeld 
pro resto bedrag van f 1652.90 zal zijn vol
daan; 

dat genoemdeKantonrechter bij op het ver
zoekschrift gestelde beschikking, genoemden 
Eppo Hut heeft veroordeeld om aan reques
trante ter zake van de verpleging van zijne 
echtgenoote te betalen het bedrag van f 87.50 
en de vordering voor het meerdere heeft af
gewezen; 

dat requestrante van deze beschikking in 
hooger beroep is gekomen op de gronden, die 
als geïnsereerd in na te noemen beschikking 
der A:r.-Rechtbank te Leeuwarden worden 
beschouwd, maar die rechtbank bij beschik
king van 20 April 1944 de beroepen beschik
king van den Kantonrechter heeft vernietigd 
en requestrante in haar inleidend verzoek 
heeft niet-ontvankelijk verklaard; 

dat requestrante tegen deze beschikking 
beroep in cassatie instelt en daartegen aan
voert als middel van cassatie: 

S . of v. t. van de artt. 63, 64 en 66 Armen
wet, 160, 174, 175, 176, 179 en 185 B. '1.T.J •• 
48 Rv., 

door requestrante niet-ontvankelijk te ver• 
klaren in haar verzoek om op den voet van 
de artt. 64 lid 1 sub 1 ° en 66 :Armenwet de 
door haar ten behoeve van Etje Wilmina 
Meints gemaakte kosten van armenverzor
ging te verhalen op haar echtgenoot, die m et 
haat in algeheele gemeenschap van goederen 
was gehuwd; 

dat ter toelichting van dit middel het vol
gende wordt aangevoerd : 

D e niet-ontvankelijkverklaring bij de be
streden beschikking berust op de volgende 
overwegingen: 

,,0. voorts ten principale, dat vaststaat, 
dat door requestrante bij haar inleidend re
q uest d.d. 4 Februari 1944 verhaal krachtens 

K 266.1 
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de Armenwet wordt gezocht voor de restant
kosten van armenverzorging (verplegings
kosten c.a.) voor een op 15 December 1942 
reeds overleden ondersteunde; 

0 . dat requestrante dit verhaal op gere
questreerde uitsluitend zoekt in diens quali
teit van hoofd der algeheele gemeenschap 
van goederen, waarin hij , met wijlen de on
dersteunde gehuwd is geweest, in welke hoe
danigheid requestrante hem voor hare ver
pleegkosten, welke requestrante blijkens haar 
beroepschrift als "schulden" van de vrouw 
aan haar aanmerkt, voor het geheel aanspra
kelijk acht; 

0 . dat, wat er ook zij van deze aansprake
lijkheid, in elk geval uit geen enkele wets
bepaling voortvloeit, dat deze anders dan 
overeenkomstig art. r Rv. bij wege van dag
vaarding aan het oordeel van den Rechter 
kan worden onderworpën, en zulks met name 
ook niet voortvloeit uit de bepalingen, welke 
de Armenwet omtrent verhaal van kosten 
van armenverzorging geeft, daar deze zoo
danig verhaal na het overlijden van den on
dersteunde blijkens art. 63 uitsluitend kennen 
op zijn nalatenschap of op zijn onderhouds
plichtigen, in welke laatste qualiteit reques
trante, gelijk zij uitdrukkelijk verklaart, ge
requestreerde juist niet aanspreekt;". 

Hierbij is door de rechtbank over het 
hoofd gezien, dat, zooals in het arrest van 
den Hoogen Raad van 26 Augustus 1940 
(N. J. 1941 No. 226) is beslist, de regeling 
van het re lid onder r van art. 64 der Armen
wet overeenkomstig hare kennelijke strek
king mede toepassing dient te vinden. waar 
het betreft loon of andere periodieke inkom
sten van hem, tegen wien krachtens zijn ver
houding tot den ondersteunde of onderhoud
plichtige het verhaal kan worden uitgeoefend. 

Evenals in het bij dit arrest berechte geval 
geldt het hier eene vordering ingesteld tegen 
den man, die in algeheele gemeenschap van 
goederen gehuwd was, destijds met de on
derhoudplichtige, thans met de ondersteun
de; in de destijds als onderdeel a van het 
middel voorgedragen klacht, welke door den 
Hoogen Raad werd gegrond geoordeeld, werd 
aangevoerd, ,,dat onder "onderhoudsplichti
gen" in art. 64 lid r sub r 0 der Armenwet 
mede begrepen is de echtgenoot van een 
onderhoudsplichtige vrouw, indien tusschen 
de echtelieden gemeenschap van goederen 
bestaat"; mitsdien moet worden aangeno
men, dat ook de echtgenoot van de onder
steunde vrouw, indien tusschen de echtelie
den gemeenschap van goederen bestaat, voor 
de toepassing van art. 64 lid r sub r 0 , mede 
als "ondersteunde" moet worden aangemerkt. 

Dit volgt uit de omstandigheid, dat, als 
gevolge van de bestaande gemeenschap van 
goederen, de ondersteuning aan de vrouw 
ook aan haar echtgenoot ten goede komt en 
de verplichting tot teruggave ook zijne ver
plichting is , voor welke schuld hij, zoo vóór 
als na de ontbinding der gemeenschap, recht
streeks voor het geheel kan worden aange
sproken. 

Blijkens den inhoud van het van de be
schikking deel uitmakende request van hoo

L. 1944 

ger beroep heeft requestrante zich uitdrukke
lijk op dit standpunt gesteld, immers aange
voerd "dat gerequestreerde (Hut) en de ge
meentelijke instelling voor maatschappelijk 
hulpbetoon . .. .... . , tegenover elkaar staan 
als . . . . . . . . . ondersteunde en ondersteunende 
instelling", dat moest worden nagegaan "welk 
deel der verpleegkosten door patiente zelf 
( waar zij in gemeenschap van goederen ge
huwd was, beteekende dit dus: door gere
questreerde Eppo Hut) kon worden betaald", 
dat "deze terugvordering is . . . . . . gegrond op 
art. 63 lid r sub r 0 der Armenwet, hetwelk 
bepaalt, dat alle kosten van armenverzor-
ging .. . . .. verhaald kunnen worden op den 
ondersteunde zelf, indien hij tot teruggave 
daarvan in staat is", dat "moet worden aan
genomen, dat gerequestreerde er volkomen 
van op de hoogte was en is, dat hij hier hulp 
ontving van de gemeenschap . .. ... en het dus 
zijn plicht tegenover die gemeenschap was 
om . . . . . . zoo mogelijk de verleende onder
steuning terug te betalen" en: ,,Hij heeft dus 
ten onrechte ondersteuning genoten en dit 
wordt nu van hem teruggevorderd". 

Het, blijkens de beschikking in hooger be
roep zelve, vaststaande feit, dat requestrante 
volgens art. 64 lid r sub r 0 der Armenwet 
verhaal van gedurende het leven der vrouw 
voor haar gemaakte kosten van armenver
zorging zoekt op loon of andere periodieke 
inkomsten van den man, die in algeheele ge
meenschap met de ondersteunde was ge
huwd, noopte trouwens de rechtbank om 
deze vordering ongeacht de daarvoor aange
voerde rechtsgronden te toetsen aan de ten 
deze toepasselijke artikelen der Armenwet 
en haar ontvankelijk te verklaren. 

Redenen waarom requestrante zich tot 
Uwen Raad wendt met het verzoek de voor
melde beschikking van de Arr.-Rechtbank 
te Leeuwarden van 20 April 1944 te vernie
tigen met zoodanige verdere uitspraak als de 
Hooge Raad zal meenen te behooren. 

VERWEERSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
E. Hut, wonende te Sneek, adv. Mr. J. F ! 

B. Rutgers, adv. te 's-Gravenhage; 
dat gerequestreerde zich tegen het beroep

schrift in cassatie door de Gemeentelijke In
stelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon te 
Winschoten bij Uwen Raad ingediend 
wenscht te verweren; 

dat hij van meening is, dat het door Maat
schappelijk Hulpbetoon voorgestelde cassa
tiemiddel ongegrond is en het ingestelde be
roep behoort te worden verworpen. en der
halve het volgende wenscht aan te voeren ~ 

dat bij de behandeling van het verzoeli: 
van requ·estrante voor den Kantonrechter te 
Sneek en in appèl voor de Arr.- Rechtbank 
te Leeuwarden vanwege Maatschappelijk 
Hulpbetoon en ook namens gerequestreerde 
naar voren is gebracht, althans ten processe 
is gebleken, dat aan gerequestreerde nimmer 
eenig steunbedrag of eenige ondersteuning te 
zijnen behoeve door Maatschappelijk Hulp
betoon is verstrekt en gerequestreerde der-

r6 
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halve niet kan worden aangemerkt als "on
dersteunde", op wien in privé krachtens art. 
63 lid 1 sub I Armenwet verhaal mogelijk is; 

dat het begrip "ondersteunde" in art. 63 
lid I sub I der Armenwet immers een uiterst 
persoonlijk karakter draagt, verknocht aan 
den persoon van den genieter en niet buiten 
zijn letterlijke beteekenis mag worden uit
gelegd, hetgeen duidelijk blijkt uit de na
drukkelijke plaatsing in dit artikel van het 
woordje "zelf" na "ondersteunde", terwijl 
zulks te meer moet worden aangenomen, nu 
uit art. 63 lid I sub 3 Armenwet blijkt, dat 
de echtgenoot niet met den "ondersteunde 
zelf" mag worden geïdentificeerd, waar dit 
artikel de echtgenooten wederkeerig als on
derhoudsplichtigen stempelt en aanwijst; 

dat dus verhaal op gerequestreerde in privé 
krachtens art. 63 lid 1 sub 1 Armenwet niet 
mogelijk is en Maatschappelijk Hulpbetoon, 
zulks blijkbaar begrijpende, bij haar inlei
dend verzoek op hem verhaal zoekt in diens 
qualiteit van hoofd der algeheele gemeen
schap van goederen, waarin hij met zijn thans 
overleden echtgenoote ( de ondersteunde) ge
huwd is geweest en hem als gewezen hoofd 
dier gemeenschap voor het geheel aanspra
kelijk stelt voor alle ten behoeve van de 
overleden ondersteunde gemaakte verple
gingskosten; 

dat, zoo zal moeten worden aangenomen 
dat naar geldend huwelijksvermogenrecht de 
door Maatschappelijk Hulpbetoon ten be
hoeve van gerequestreerde's echtgenoote ge
maakte verplegingskosten een schuld is, die 
tijdens het bestaan der huwelijksgemeenschap 
in deze gemeenschap valt en waarover gere
questreerde niet in privé, doch wèl in zijn 
hoedanigheid van hoofd der huwelijksge
meenschap voor het geheel aansprakelijk is, 
m. a.w. een schuld is, waarvoor tijdens het 
bestaan der huwelijksgemeenschap deze ge
meenschap aansprakelijk is, dan toch in ieder 
geval voor het verhaal, als verzocht, voor
waarde zal moeten zijn, dat een zoodanige 
huwelijksgemeenschap ten tijde van het ver
haal bestaat; 

dat ten processe is gebleken, dat gereques
treerde's echtgenoote op 15 December 1942 
is overleden en in de maand Augustus 1943 
scheiding en deeling der gemeenschapsboedel 
heeft plaats gehad en derhalve verhaal, als 
verzocht, op gerequestreerde in zijn quali
teit van hoofd der huwelijksgemeenschap 
niet meer mogelijk is, daar hij die qualiteit 
reeds geruimen tijd mist en een gemeenschap 
van goederen, waarop verhaal zou kunnen 
worden uitgeoefend voor een gemeenschaps
schuld, niet meer aanwezig is; 

dat verhaal op gerequestreerde in diens 
hoedanigheid van hoofd der bestaan hebben
de algeheele gemeenschap te minder moge
lijk is, nu Maatschappelijk Hulpbetoon ver
haal zoekt op de inkomsten, welke gereques
treerde als loon of andere periodieke inkom
sten vermoedelijk in de toekomst zal ge
nieten, daar immers toekomstig loon en toe
komstige periodieke inkomsten niet tot de 
gemeenschap behooren voor en aleer zij door 
de echtgenooten zijn verkregen en aan hen 

toebehooren, en die toekomstige goederen 
blijkens art. 177 B. W. na de ontbinding van 
het huwelijk zeer zeker niet meer ten bate 
kunnen komen van de huwelijksgemeen
schap, te minder nu deze is gescheiden en 
gedeeld; 

dat het geval, zooals het zich hier voor
doet, dan ook een geheel andere is dan in het 
door Maatschappelijk Hulpbetoon aange
haalde arrest van Uwen Raad van 26 Augus
tus 1940 (N. J . 1941, No. 226), omdat in het 
bij dat arrest berechte geval ten tijde van 
het verhaal wèl een gemeenschap bestond, 
terwijl zulks hier niet het geval is; 

dat de Rechtbank dan ook zeer terecht 
heeft overwogen, dat de bepalingen der Ar
menwet verhaal van kosten van armenver
zorging nà het overlijden van den onder
steunde blijkens art. 63 der Armenwet uit
sluitend kennen op zijn nalatenschap of op 
zijn onderhoudsplichtigen tot de grens van 
hun wettelijken onderhoudsplicht, in welke 
laatste hoedanigheid Maatschappelijk Hulp
betoon, gelijk zij uitdrukkelijk verklaart, ge
requestreerde juist niet aanspreekt; 

Weshalve gerequestreerde eerbiedig con
cludeert tot verwerping van het door de Ge
meentelijke Instelling voor Maatschappelijk 
Hulpbetoon te Winschoten ingesteld cassa-
tieberoep. ' 

Conclusie van den Proc.-Gen. Wijnveldt. 

0. dat uit art. 63 der Armenwet volgt, dat 
de schuld ontstaat door het ontvangen der 
ondersteuning; 

0. dat gerequestreerde als hoofd van de 
algeheele gemeenschap van goederen, waarin 
hij met zijn overleden echtgenoote, die on
dersteunde is geweest in den zin der Wet, 
me.de aansprakelijk is voor de kosten van on
dersteuning aan haar besteed,zooals is af te 
leiden uit art. 64 lid 1 onder 1° der Armen
wet; 

0. dat verzoekster haar verhaal op gere
questreerde uitsluitend gezocht heeft in diens 
hoedanigheid van hoofd der algeheele ge
meenschap van goederen, waarin hij met de 
overleden ondersteunde gehuwd was, en op 
dien grond hem aansprakelijk stelt voor hare 
verpleegkosten, daar hij in die omstandig
heden als ondersteunde moet worden be
schouwd; 

dat het voor de mogelijkheid van verhaal 
op gerequestreerde daarbij niet van belang 
is, dat na het overlijden scheiding en deeling 
van den gemeenschappelijken boedel zou 
hebben plaats gevonden, nu daardoor de 
grond zijner aansprakelijkheid niet wordt 
aangetast, zoodat de Rechtbank ten onrechte 
er van is uitgegaan, dat na het overlijden der 
vrouw bij verhaal uitsluitend art. 63 lid 1 

onder 3 der Wet in aanmerking zou moeten 
worden genomen; 

0. dat hieruit voortvloeit dat de Recht
bank ten onrechte verzoekster niet-ontvan
kelijk heeft verklaard in hare vordering, en 
nog zal hebben vast te stellen voor welk be
drag gerequestreerde zal kunnen worden 
aangesproken. 
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Concludeert tot vernietiging der bestreden 
beschikking en terugwijzing der zaak naar de 
Arr.-Rechtbank te Leeuwarden, teneinde met 
inachtneming van 's Hoogen Raads beslissing 
verder te worden berecht en afgedaan. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat het middel de stelling inhoudt, dat 

voor de kosten van ondersteuning aan de 
vrouw verleend, verhaal krachtens de Armen
wet kan worden gezocht op het loon of an
dere periodieke inkomsten van den man, ook 
nà de ontbinding der algeheele gemeenschap 
van goederen, waarin de echtgenooten ge
huwd waren; 

dat het middel hierbij terecht ervan uit
gaat - anders dan de Rechtbank in de aan
gevallen overwegingen heeft geoordeeld -
dat, bestond de beweerde aansprakelijkheid 
van den man voor de schuld die op wijlen 
zijn vrouw rustte uit hoofde der door haar 
ontvangen ondersteuning, alsdan tegenover 
den man de regeling in art. 64 lid 1 onder 1 
Armenwet vervat, toepassing zou kunnen 
vinden, nu het gestelde insluit dat tegen hem 
krachtens zijn verhouding tot de ondersteun
de het verhaal zou kunnen worden uitge
oefend; 

dat echter de beweerde aansprakelijkheid 
van den man niet kan worden aanvaard; 

dat toch de Armenwet in haar Vde Hoofd
stuk aan het lichaam, te welks laste de kosten 
der armenverzorging komen, een verhaals
recht voor deze kosten slechts toekent, in de 
door art. 6~ vermelde volgorde, op den on
dersteunde zelf, op zijn nalatenschap en op 
hen die ingevolge de wet tot onderhoud van 
den ondersteunde verplicht zijn; 

dat de regeling van dit verhaalsrecht -
ook blijkens de geschiedenis van het verhaal, 
hetwelk vóór de wet van 1912 bij overlijden 
van den ondersteunde zelfs op diens nalaten
schap niet was toegelaten - de aansprake
lijkheid van den ondersteunde tot een zeer 
bijzondere maakt, welke niet op zijn erfge
namen overgaat; 

dat weliswaar gedurende het bestaan der 
huwelijksgemeenschap de schuld voor de 
vrouw, door het ontvangen der ondersteu
ning ontstaan, verhaalbaar is op alle goede
ren der gemeenschap, als het verhaalsobject 
voor alle schulde n, welke in den persoon van 
den man of de vrouw zoo vóór als tijdens het 
huwelijk zijn geboren, terwijl zóólang ook, de 
hoedanigheid van d en man als hoofd der hu
welijksgemeenschap medebrengt dat hij voor 
deze schuld der vrouw kan worden aange
sproken als ware hij zelf de ondersteunde; 

dat echter, na de ontbinding der huwelijks
gemeenschap, niet slechts de man de hoe
danigheid van hoofd der gemeenschap heeft 
verloren en daarmede is opgehouden zijn 
aansprakelij kheid als ware hij zelf het sub
ject der van de zijde der vrouw opgekomen 
verplichtingen, maar bovendien de bijzon
dere regeling van de schuld der ondersteunde 
vrouw een afwijking inhoudt van den regel 
van art. 185 B. W. en medebrengt dat -
afgezien van het verhaal op de gemeenschap, 
zoolang deze nog niet is gescheiden en ge-

deeld - deze schuld dan nog slechts ver
haalbaar is op die goederen waarmede de 
vrouw voor hare schulden persoonlijk gehou
den is, respectievelijk, indien de vrouw is 
overleden, op haar nalatenschap; 

0. dat mitsdien het middel faalt· 
Verv.:erpt het beroep. '<N. J .) 

1 26 November 1945. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Gemeentewet art. 228a). 

Vernieuwing van de bestrating van 
den onderhavigen weg, welke over de 
geheele lengte en breedte is opgebroken 
en opnieuw ingestraat, kan niet worden 
beschouwd als gewoon onderhoud doch 
als een buitengewoon werk w~araan 
niet kan afdoen, dat het uitkomende 
materiaal, voorzoover nog bruikbaar 
daarin weder is verwerkt. Tegen delging 
van het daarvoor uitgegeven bedrag 
door het _aangaan van een leening met 
een looptI3d van 5 jaren kan in verband 
met den vermoedelijken levensduur van 
het straatdek en gelet op den finan
cieelen toestand der gemeente geen 
overwegend bezwaar worden gemaakt. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep ingesteld door 

den burgemeester der gemeente Kamerik 
tegen het besluit van den Commissaris der 
provincie l!trecht van 29 September 1944, 
3de ~fd~ehng, No. 3520/2792, waarbij goed
keuring 1s onthouden aan het besluit van den 
burgemeester voornoemd van 22 Juni 1944, 
N o. 950, tot het aangaan van een geldleening 
groot f 2500, voor de vernieuwing van straat
werk. 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
31 October 1945, No. 19; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 20 November 
1945, No. 6802, Afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur, Bureau Financiën; 

0. dat de burgemeester van Kamerik op 
2_2 Juni 1944 heeft besloten bij de Coöpera
tieve Boerenleenbank "Kamerik" aldaar aan 
te gaan een leening groot f 2500, tegen een 
rente berekend naar 21/s % per jaar, onder 
de in zijn besluit nader vermelde voorwaar
den uit overweging, dat voor vernieuwing 
van straatwerk in het dorp f 2500 dient te 
worden geleend; 

dat de Commissaris der provincie Utrecht 
bij zijn besluit van 29 September 1944, 3de 
Afdeeling, A. No. 3520/2792, aan dit besluit 
goedkeuring heeft onthouden, uit overwe
ging, dat blijkens de overwegingen van het 
genoemde besluit de geldleening wordt aan
gegaan voor vernieuwing van het straatwerk 
in het dorp; dat hij bij zijn brief van 8 Sep
tember 1944, 3de Afdeeling, No. 2366/ 
2668, den burgemeester der gemeente Kame_ 
rik naar aanleiding van diens op 26 Juni 
1944 ontvangen besluit van 22 Juni 1944, 
No. 950, tot het aangaan van twee geldlee-
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ningen, en wel tot een bedrag van onder
scheidenlijk f 7000 en f 2500, wat dit laatste 
bedrag betreft voor het bovenaangegeven 
doel, heeft medegedeeld, dat deze vernieu
wing moet worden gezien als gewoon onder
houd van wegen en dat uit dien hoofde de 
kosten daarvan, welke een bedrag van 
f 3664.74 beloopen, door den gewonen dienst 
van hetzelfde dienstjaar, als waarin de ver
nieuwing heeft plaats gehad, moeten worden 
gedragen, doch dat hij in verband met den 
geldelijken toestand der gemeente Kamerik 
evenwel voor dit geval geen bezwaar ertegen 
zal maken, dat de bedoelde gelden ten laste 
van den kapitaaldienst van het dienstjaar 
1943 worden gebracht, en dat, na een aflos
sing van f 664.74 in dat jaar, het overblij
vende bedrag van f 3000 uit een geldleening 
wordt bestreden; dat echter geen goedkeu
ring kan worden gehecht aan het sluiten van 
een geldleening van f 2500 (f 3000 vermin
derd met een aflossing van f 500 in 1944, 
door middel van een bijdrage van den ge
wonen aan den kapitaaldienst), welke lee
ning in vijf jaren zal worden afgelost, waar
door de kosten van het straatwerk in zeven 
jaren zullen worden afgeschreven; dat tot 
delging van het voor dit doel uitgegeven be
drag een looptijd van drie jaren voldoende 
moet worden geacht; dat aangezien in het 
dienstjaar 1943 reeds een bedrag van f 664.74 
ten laste van den gewonen dienst is gebracht, 
bij het aangaan van een geldleening reke
ning moet worden gehouden met een loop
tijd van twee jaren en een aflossing van 
f 1500 in het jaar, voor het eerst in 1944; 
dat, nu evenwel slechts een leening tot en 
met 31 December 1945 noodig zou zijn, het 
juister en meer in overeenstemming met een 
goed geldelijk beleid moet worden geacht, 
om niet een leening te sluiten, doch om de 
dekking van de kosten te vinden door een 
bijdrage van f 1500 uit de gewone middelen 
van elk der jaren 1944 en 1945 aan hoofd
stuk VI van den kapitaaldienst te geven; 
dat de burgemeester der gemeente Kamerik 
blijkens zijn brief van 16 September 1944, 
No. 1279, niet voornemens is aan de boven
genoemde wenschen tegemoet te komen en 
dat mitsdien aan het boven vermelde besluit 
van den burgemeester geen goedkeuring kan 
worden verleend; 

dat van deze beslissing de burgemeester 
van Kamerik in beroep is gekomen aanvoe
rende, dat in het bestreden besluit ten on
rechte is overwogen, dat de vernieuwing van 
het straatwerk moet worden gezien als ge
woon onderhoud; dat de straat, dit is het rij_ 
dek en de daarnaast liggende tegelbestra
ting, over de geheele lengte en breedte is 
opgebroken en na aankoop van nieuwe stee
nen en tegels opnieuw ingestraat, zij het dan 
onder gebruikmaking van de uitkomende 
nog gave klinkers; dat de Commissaris de 
kwestie - gewoon onderhoud - zonder 
noodzaak in elk geval ten onrechte in het 
geding brengt, daar het voor de gemeente 
nimmer een kwestie - gewoon onderhoud 
of buitengewoon onderhoud - is geweest; 

---- - - ---- -- -----

dat toch op de primitieve begroeting, vast
gesteld 16 November 1942, en op de begroo
tingswijziging van 27 Mei 1944, beide dienst 
1943, de posten voor vernieuwing van het 
straatwerk op den kapitaaldienst zijn aange
bracht, niet in verband met den zoogenaam
den minder gunstigen financieelen toestand 
van de gemeente, doch om de eenvoudige 
reden, dat de verieuwing van de straat als 
buitengewoon werk werd beschouwd; dat de 
Commissaris met een beroep op den gelde
lijken toestand der gemeente eerst goed
vindt, dat de kosten van het straatwerk op 
den kapitaaldienst worden aangebracht, om 
even later te eischen, dat de gewone dienst 
met een extra bedrag van f 1000 wordt be
last, dit is f 1000 meer dan de begroeting re
delijk kan dragen; dat de vernieuwing van 
de straat is aangevangen in November 1943, 
dus op een tijdstip, dat het kalenderjaar 
bijna was verstreken; dat desniettegenstaan
de een bedrag van f 667.74, of 1/6 van de to
tale uitgaven, uit de gewone middelen is ge
nomen; dat daarop doorgaande ook de restee_ 
rende f 3000 in 6 jaren worden afgeschreven 
en wel door een bijdrage uit den gewonen 
dienst 1944, groot f 500, en een leening m et 
een looptijd van 5 jaren, omdat het toch niet 
absurd is den levensduur van de straat te 
schatten op 15 jaren en de aflossing in ver
band daarmede te bepalen op 6 jaren; dat 
het in het algemeen gewenscht wordt geacht 
den looptijd van een leening zoo kort mo
gelijk te stellen doch een voorzichtig finan
cieel beleid daaraan ook zijn grenzen stelt ; 

dat de gemeente bij het converteeren van 
geldleeningen op 1 Januari 1943 het bedrag 
der aflossingen zeer aanzienlijk heeft ver
hoogd, maar dat zij niet noodlijdend wenscht 
te worden zonder noodzaak, hetgeen door te 
voldoen aan het verlangen van den Commis
saris spoedig het geval zoude zijn, terwijl 
thans met een redelijke, geenszins lage af
lossing de gemeente haar eigen uitgaven kan 
voldoen en de kosten niet op het Rijk wor
den afgewenteld; dat de gemeente meer ver
plichtingen heeft, de eerstkomende jaren 
niet onevenredig wenscht te belasten en men 
ten opzichte van het gewraakte besluit moei
lijk kan spreken van een verschuiving van 
lasten naar de verdere toekomst; dat door in 
1943 reeds f 667.74 af te schrijven zonder dat 
daarvoor eenige noodzaak bestond in ver
band met de late uitvoering van het werk, 
dat met eenige onderbreking wegens de re
gen- en vorstperiode is beëindigd in 1944, is 
bereikt, dat de aflossing f 500 in plaats van 
f 600 bedraagt, omdat niet een leening van 
f 3000 behoefde te worden gesloten; dat, in
dien alle kosten in 1944 waren betaald, geen 
andere wijze van financiering zou zijn ge
volgd en de geldleening een aflossingsduur 
van 5 jaren zou hebben gehad; 

Overwegende, dat de vernieuwing van de 
bestrating van den hier bedoelden weg, welke, 
blijkens de stukken over de geheele lengte 
en breedte is opgebroken en opnieuw inge
straat, Onzes inziens niet kan worden be
schouwd als gewoon onderhoud doch als een 
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buitengewoon werk, waaraan niet kan af
doen, dat het uitkomende materiaal, voor
zoover nog bruikbaar, daarin weder is ver
werkt; 

dat tegen delging van het daarvoor uitge
geven bedrag door het aangaan van de bo
venbedoelde leening met een looptijd van 5 
jaren in verband met den vermoedelijken 
levensduur van het straatdek, en gelet op 
den financieelen toestand van deze niet
noodlijdende gemeente, geen overwegend be
zwaar kan worden gemaakt; 

dat de Commissaris mitsdien ten onrechte 
aan het besluit des burgemeesters zijne goed
keuring heeft onthouden; 

Gezien de Grondwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van den Commissaris der provincie Utrecht 
van 29 September 1944, 3de Afdeeling A No. 
9<,20/2792, aan het besluit van den burge
meester van de gemeente Kamerik van 21 
Juni 1944 tot het aangaan van de bovenbe
doelde geldleening alsnog goedkeuring te 
verleenen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. 

30 

(A.B.) 

November z945. ARREST van den 
Hoogen Raad. (Armenwet art. 63). 

In dit geval is voor de draagkracht 
van den in gemeenschap van goederen 
gehuwden onderhoudsplichtige de ge
heele gemeenschap maatstaf. Wezen 
dier gemeenschap. 

VERZOEKSCHRIFT. 

Geven eerbiedig te kennen: 
1. Wa. Ja. Ja. Ca. van Loon, ten deze bij

gestaan en gemachtigd door haar echtgenoot, 
2. H. C. Rietdijk, tot bijstand en mach

tiging van zijn sub 1 genoemde echtgenoote, 
adv. Mr. E. Droogleever Fortuijn, adv. te 
's-Gravenhage; 

dat bij beschikking van den Kantonrech
ter te 's-Gravenhage van 5 Mei 1944, welke 
hierbij wordt overgelegd, het bedrag dat op 
het loon of andere periodieke inkomsten van 
requestrant sub 2 zal worden ingehouden en 
aan het bestuur van den Gemeentelijken 
Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon te 
's-Gravenhage zal worden uitgekeerd, totdat 
het totaal verschuldigde ter zake van reeds 
gemaakte kosten van verzorging tot een be
drag van f 22.50 zal zijn aangezuiverd op 50 
cents per week, en bovendien op f 1.50 per 
week gedurende znoveel weken als na 22 
April 1944 aan den verzorgde verzorging is 
of zal worden verleend; 

dat deze beschikking door de Arr.-Recht
bank te 's-Gravenhage is bevestigd bij be
schikking van 30 Juni 1944; 

dat requestranten bij deze beroep in cas
satie instellen tegen deze beschikking van de 
Rechtbank; 

dat zij daartegen richten het volgende mid
del van cassatie: 

S. of v . t. van de artt. 376, 377 en 384a 
B. W., 63, 64, 65, 66 en 67 Armenwet, en 
48 Rv., 

doordat de Rechtbank bij de bepaling van 
het bedrag dat verhaald kan worden op het 
loon van requestrant sub 2, hetwelk in de 
gemeenschap van goederen welke tusschen 
requestranten bestaat valt, niet alleen met 
het vermogen en de inkomsten van reques
trante sub 1 rekening heeft gehouden, maar 
ook met het inkomen van requestrant sub 2; 

ten onrechte: 
aangezien alleen requestrante sub 1 on

derhoudsplichtig is jegens ondersteunde, 
haar grootvader, en niet requestrant sub 2 

jegens zijn behuwdgrootvader, zoodat de 
omvang van dezen onderhoudsplicht, welke 
van hoogst persoonlijken aard is, niet mag 
worden bepaald naar de inkomsten van re
questrant sub 2, omdat op deze wijze ook 
deze onderhoudsplichtig zou worden jegens 
zijn behuwdgrootvader, althans de onder
houdsplicht mede naar zijn financieele draag
kracht zou worden bepaald, zulks in strijd 
met de bepalingen der wet. 

Toelichting: Volgens de · wet is de be
huwdkleinzoon niet onderhoudsplichtig je
gens zijn behuwdgrootvader. De onderhouds
plicht is een hoogst persoonlijke verplich
ting, die niet op anderen kan overgaan en 
strikt van geval tot geval moet worden v~st
gesteld. In casu mag dus alleen rekening ge
houden worden met het inkomen en vermo
gen van de kleindochter, niet van den be
huwdkleinzoon. Uit hoofde van de bestaan
de gemeenschap van goederen zou eventueel 
vermogen eigendom van beide echtelieden 
gezamenlijk zijn. Daarmee zou dus gerekend 
mogen worden, met inachtneming dat ieder 
tot de helft van het gemeenschappelijk ver
mogen gerechtigd was. Wat het inkomen 
betreft is het anders, immers ieder der ech
telieden kan afzonderlijk een eigen inkomen 
hebben. Wel valt het verdiende inkomen in 
de huwelijksgemeenschap, maar het blijft een 
persoonlijk inkomen. De vrouw verdient niet 
wat de man verdient, en omgekeerd. Nu de 
wet uitdrukkelijk voorschrijft dat de onder
houdsplicht afgemeten moet worden naar het 
inkomen van den onderhoudsplichtige, mag 
dus het inkomen van den - niet onderhouds
plichtigen - man niet in aanmerking geno
m en worden. Doet men dat wel dan wordt 
praktisch genomen de behuwdkleinzoon toch 
onderhoudsplichtig jegens zijn behuwdgroot
ouders, in strijd met de wet. Dat de schuld 
van de vrouw op het inkomen van den man 
verhaald kan worden is voor de onderhavige 
vraag van geen belang; eerst zal moeten 
vaststaan hoe g,oot de schuld van de vrouw 
is, en bij de bepaling daarvan mag het in
komen van den man niet in aanmerking ge
nomen worden. 

Weshalve requestranten eerbiedig verzoe
ken dat het den Hoogen Raad behage op 
grond van dit middel te vernietigen de be
schikking waartegen het is gericht, met zoo
danige verdere beslissing als de Hooge Raad 
zal vermeenen te behooren. 
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VERWEERSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
De Gemeentelijke Dienst voor Maatschap

pelijk Hulpbetoon te 's-Gravenhage, adv. 
Mr. P. S . Noyon te 's-Gravenhage; 

dat enz.; 
dat gerequestreerde, verder te noemen 

partij van Loon, hiertoe één middel van cas
satie heeft aangevoerd; 

dat requestrant, verder te noemen Maat
schappelijk Hulpbetoon van oordeel is, dat 
door de aangevallen beschikking de in het 
middel aangehaalde artikelen noch zijn ge
schonden, noch verkeerd toegepast en de 
aangevoerde grief ongegrond is; 

dat immers partij van Loon ten onrechte 
beweert, dat ter bepaling van den alimenta
tieplicht van een in gemeenschap van goe
deren gehuwde vrouw jegens haar grootvader 
in het geheel geen rekening mag worden ge
houden met het inkomen van haar echtge
noot, daar dit niet haar inkomen zou zijn; 

dat moeilijk kan worden ontkend, dat dit 
inkomen ten minste voor de helft is inkomen 
van de vrouw, daar dit inkomen valt in de 
gemeenschap, waarin zij deelgerechtigd is en 
dientengevolge dit inkomen, zoodra het is 
verdiend, het actief van de vrouw vermeer
dert en aldus haar draagkracht doet ontstaan 
of verhoogt; 

dat dit duidelijk aan het licht treedt, in
dien het inkomen niet wordt verteerd doch 
opgespaard; 

dat ter beantwoording van de vraag, van 
wien bepaalde inkomsten zijn, het er niet om 
gaat wie de bron doet vloeien, maar wie van 
de daaruit vloeiende waarde eigenaar wordt; 

dat dus de in het middel vervatte grief in 
den absoluten vorm, waarin zij is vervat, in 
ieder geval niet opgaat; 

dat echter het middel geacht kan worden 
subsidiair de grief te bevatten, dat, indien 
al het inkomen van den man ter bepaling 
van de draagkracht der vrouw in aanmerking 
zou komen, hiermede toch voor niet meer 
dan de helft mag worden rekening gehouden; 

dat de vraag rijst, of deze subsidiaire grief 
in de aangevallen beschikking haar feitelijken 
grondslag kan vinden, doch Maatschappelijk 
Hulpbetoon van meening is, dat dit wel het 
geval is, nu de Rechtbank zonder beperking 
beslist, dat de geldelijke omstandigheden van 
het echtpaar de draagkracht van zoowel man 
als vrouw bepalen; 

dat Maatschappelijk Hulpbetoon echter 
ook deze subsidia_ire stelling onjuist acht; 

dat zij weliswaar verdedigd wordt in een 
beschikking d er Rechtbank te Leeuwarden 
van den II April 1940, 1940 no. 949, doch -
naar de meening van Maatschappelijk Hulp
betoon terecht - anders is beslist bij een 
beschikking der Rechtbank te Amsterdam 
van den 1 Juni 1940, 1941 no. 105; 

dat in deze beschikking wordt overwogen: 
"dat art. 1 76 B. W. voor de schulden der 
echtgenooten onder elke omstandigheid de 
geheele gemeenschap verbindt, en derhalve 
ook de financieele draagkracht der echtge
nooten naar de geheele en niet naar een fic-

tief gedeelde huwelijksgemeenschap behoort 
te worden beoordeeld; dat, ware het systeem 
van den Kantonrechter juist, in ieder geval, 
waar één der in algeheele gemeenschap van 
goederen gehuwde echtgenooten onderhouds
plichtig is, de bijdrage zou moeten worden 
vastgesteld naar de helft van de inkomsten"; 

dat Maatschappelijk Hulpbetoon dit be
toog geheel onderschrijft ; 

dat immers gedurende het bestaan der ge
meenschap de echtgenooten economisch zoo
zeer een eenheid vormen, dat het onjuist zou 
zijn, ter bepaling van de draagkracht of voor 
welk ander doel ook een splitsing in te voe
ren en vermogen en/of inkomsten fictief te 
onderscheiden in een deel van den man en 
een deel van de vrouw; 

dat dit om te beginnen reeds niet oirbaar 
is ten aanzien van de besteding van het in
komen, en wel niemand zal volhouden, dat 
de echtgenooten zouden kunnen verlangen, 
dat precies de helft ten behoeve van ieder 
worde besteed; 

dat het gevolg van deze opvatting is, dat 
ook een alimentatieplicht van een echtgenoot 
is te beschouwen als een alimentatieplicht 
van de gemeenschap, en de draagkracht van 
de gemeenschap den omvang van dezen 
plicht bepaalt; 

dat het vanzelf spreekt, dat hierbij dan 
ook met alle lasten der gemeenschap wordt 
rekening gehouden, zoodat b .v. een alimen
tatieplicht van de vrouw beperkt kan wor
den door alimentatieplichten van den man 
en omgekeerd; 

dat het andere stelsel tot de onbevredigen
de consequentie zou voeren, dat alimentatie
gerechtigden van den man en van de vrouw, 
die toch uit geheel dezelfde bron hun alimen
tatie moeten verkrijgen, geheel verschillend 
behandeld zouden worden indien zij aan de 
eene zijde talrijker waren dan aan de an
dere; 

dat bovendien, voor zoover bekend, nog 
nimmer is volgehouden, dat bij een alimen
tatieplicht van den man slechts de halve in
komsten in aanmerking zouden komen, wat 
toch het noodzakelijk gevolg van het hier 
bestreden stelsel zou zijn; 

dat dit bezwaar weliswaar niet kleeft aan 
het door ;- artij van Loon primair verdedigd 
stelsel, doch dit stelsel, gelijk boven betoogd, 
uit anderen hoofde onhoudbaar is ; 

dat noch ter ondersteuning van de pri
maire, noch van de subsidiaire grief met 
grond kan worden aangevoerd, dat volgens 
de bestreden stelsels iemand alimentatie
plichtig wordt, die het volgens de wet niet 
is; 

dat dit immers in het geheel geen bezwaar 
is, doch de logische consequentie van het feit, 
dat men door huwelijk in algeheele gemeen
schap zich met den alimentatieplichtige in 
een volledige economische eenheid verbindt, 
met alle vóór- en nadeelen daarvan; 

dat deze economische eenheid o. a . tot 
uiting komt in art. 63 Fw. 

Met verzoek dat het den Hoogen Raad 
behage, het beroep in cassatie te verwerpen. 
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Conclusie Adv.-Gen. Hoekstra: 

0. dat het middel van cassatie er tegen op
komt dat bij de bepaling van het bedrag dat 
verhaald kan worden ook rekening is gehou
den met het inkomen van requestrant sub 
2, hoewel deze niet jegens zijn behuwdgroot
vader onderhoudsplichtig is; 

0. dat in de huwelijksgemeenschap vallen 
alle vruchten en inkomsten der gemeenschap 
en dat zij omvat alle schulden door ieder der 
echtgenooten, hetzij voor, hetzij staande hu
welijk gemaakt; 

0. dat de verplichting tot onderhoud tij
dens het bestaan der gemeenschap gemeen
schapsschuld is, verhaalbaar op den man ook 
al is deze zelf niet onderhoudsplichtig; 

0. dat derhalve de geldelijke draagkracht 
van ieder der echtgenooten naar de geheele 
huwelijksgemeenschap moet worden beoor
deeld; 

Concludeert tot verwerping van het be
roep. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat het middel der Rechtbank verwijt 

bij het bepalen van den omvang van den 
onderhoudsplicht van verzoekster van Loon 
niet alleen met haar vermogen en inkomsten 
rekening te hebben gehouden, maar ook met 
het inkomen van haar man, met wien zij in 
gemeenschap van goederen gehuwd was; 

dat dit middel faalt; 
dat de onderhoudsplicht wordt bepaald 

onder meer door het inkomen en vermogen 
van den onderhoudsplichtige, dat is door 
diens draagkracht; 

dat indien de onderhoudsplichtige gehuwd 
is in gemeenschap van goederen, maatstaf 
voor die draagkracht de gehééle gemeenschap 
is; 

dat het wezen dier gemeenschap, welke 
alle bezittingen en inkomsten der echtelieden 
tot een economische eenheid samenvoegt, 
niet toelaat, ter beoordeeling van de draag
kracht van een der echtelieden, die bezittin
gen en inkomsten in twee fictieve deelen te 
splitsen of het door den eenen echtgenoot 
verworven en in de gemeenschap vallende 
inkomen daarvan af te scheiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

30 November z945. ARREST van den 
Hoogen Raad. (Merkenwet art. 4). 

Art. 4, lid 3, Merkenwet is niet reeds 
van toepassing, wanneer het gebruik 
van een m erk in strijd zou zijn met de 
openbare orde, doch eerst wanneer die 
strijd een ~evolg is van de woorden of 
voorstelling, welke het merk bevat. 

Ten onrechte heeft het Hof de in
schrijving van "Horecaf" voor zeepsur
rogaten geweigerd op grond dat ver
zoekster hetzelfde merk reeds voor zeep 
had doen inschrijven en door dit gelijk
tijdig gebruik misleiding van het pu
bliek te duchten is. 

Anders concl. Adv.- G en. Mr. Wijn
veldt. 

VERZOEKSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
de naamlooze vennootschap Koninklijke 

Zeepfabrieken de Duif voorheen Chr. Plei
nes, gevestigd te Den Dolder, adv. Mr. P . J. 
de Kanter; 

dat verzoekster zich tot de Arr.-Rechtbank 
te 's-Gravenhage heeft gewend met verzoek 
de vernieuwde inschrijving van het woord
merk "Horecaf" voor de waren "zeep en 
zeeppoeder, vetloogmeel, scheerzeep, soda, 
natrine, waschkristal, huidcrême, tandpasta, 
jichtpasta, zeepsurrogaten, parfumerieën, 
wasch-, toilet-, poets- en reinigingsmidde
len", waarvoor dit merk den 13 December 
1923 onder no. 47-731 in het daartoe bestem
de register van het Bureau voor den Indus
trieelen Eigendom was ingeschreven, alsnog 
te bevelen ten aanzien van de waar "zeep
surrogaten", waarvoor gemeld Bureau .de 
hernieuwde inschrijving had geweigerd; 

dat gemelde Rechtbank bij beschikking 
van 18 Januari 1944 het gedaan verzoek 
heeft afgewezen, welke beschikking, op het 
door verzoekster daartegen ingestelde be
roep, door het Gerechtshof te 's-Gravenhage 
den I Mei 1944 (N. J . 1944 no. 553 ; Red.) 
is bekrachtigd, wordende afschriften dezer 
beschikkingen hierbij overgelegd; 

dat verzoekster zich met 's Hofs beslissing 
niet kan vereenigen en daartegen beroep in 
cassatie instelt, waartoe zij aanvoert als mid
del van cassatie: 

S . of v . t . van de artt. 4 en 19 van de Wet 
van 30 Sept. 1893 (Stbl. no. 146) houdende 
bepalingen op d e fabrieks- en handelsmer
ken, in verband met de artt. 1, 14 en 15 der 
Warenwet (Stbl. 1935 no. 793), 1, z, 5 en 6 
van het Waschmiddelenbesluit, Stbl. 1925 
no. 345 en 1 van het Besluit van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken van 27 Mei 1943 no. 598 
D /doss. 54 Afd. Volksgezondheid, Ned. Stcrt. 
no. 102; 

dat verzoekster tot toelichting van dit 
middel aanvoert: 

Het middel richt zich tegen de verwerping 
door het Hof van verzoeksters eerste grief, 
waarin zij betoogde dat de artt. 4 en 19 der 
Merkenwet het Bureau voor den Industrieelen 
Eigendom, noch den Rechter, de bevoegd
heid geven de inschrijving, bij hernieuwing, 
van een merk te weigeren op grond dat het 
gebruik van het merk misleiding van het pu
bliek ten gevolge zou kunnen hebben. 

Verzoekster heeft in feitelijke instantie ten 
sterkste bestreden dat gebruik, of cle moge
lijkheid van gebruik van het merk Horecaf 
ook voor de waar "zeepsurrogaten" naast 
gebruik, of de mogelijkheid daarvan, van dit 
merk voor de 'bovenvermelde waren, met 
name zeep (het origineele product) waar
voor het ook bij hernieuwing ingeschreven is, 
tot misleiding van het publiek aanleiding 
zou kunnen geven. Nu het Hof anders heeft 
beslist moet verzoekster zulks als een feite
lijke beslissing aanvaarden; zij heeft dan des 
te meer belang bij haar juridiek betoog dat 
de weigeringsgrond niet op de wet berust, de 
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gegrondheid waarvan de overbodigheid der 
verdere beslissing met zich mede brengt; 

De redenen, waarom een hernieuwde in
schrijving kan worden geweigerd zijn, blij
kens de verwijzing in Art. 19, uitsluitend in 
art. 4 der Merkenwet te vinden. Daarvan is 
hier alleen deze van belang, dat het merk 
geen woorden of voorstellingen mag bevat
ten, waardoor het gebruik van het merk in 
strijd zou zijn met de openbare orde. De 
grond voor den strijd met de openbare orde 
moet derhalve in het bepaalde woord of de 
bepaalde voorstelling zelve gelegen zijn of, 
m.a.w. , het gebruik van het bepaalde woord 
of de bepaalde voorstelling als merk voor een 
bepaalde waar moet onder alle omstandig
-heden in strijd met de openbare orde zijn. 
Zulks zou b.v. het geval zijn bij een aan
vrage tot inschrijving van het merk "Room
boter" voor de waar margarine. 

Indien de strijd met de openbare orde niet 
onherroepelijk uit het woord of de voorstel
ling zelve voortvloeit, is aan het Merken
bureau resp. de Rechterlijke Macht de be
voegdheid tot weigering der inschrijving door 
de Wet onthouden, en zulks terecht. In hoe
verre immers het concreet gebruik, dat de 
gerechtigde van een merk in de toekomst zal 
kunnen maken of te vreezen valt dat hij zal 
maken, in strijd met de openbare orde zal 
zijn, is in het algemeen bij voorbaat niet te 
zeggen en kan als regel uit het merk zelve 
ook niet worden- afgeleid. Stel b.v. dat ver
zoekster het onderhavige merk Horecaf in
derdaad eens zoowel voor zeep als voor zeep
surrogaat zou gebruiken, doch op de diverse 
verpakkingen met groote letters zou ver
melden "Echte Zeep" resp. ,,Zeepsurrogaat". 
Zou iemand dan in gemoede kunnen volhou
den, dat onder deze omstandigheden te vree
·zen valt, dat het publiek bij het koopen van 
zeepsurrogaat in deze verpakking in de 
waan zou kunnen verkeeren te doen te heb
ben met echte zeep, omdat het die even te
voren, voorzien van hetzelfde merk doch in 
een op een vitaal punt diametraal afwijken, 
de verpakking heeft aangetroffen? 

Tegen verwarring omtrent den aard der 
waar maakt de Warenwet en hare uitvoe
ringsbesluiten. 

Gebruik van eenzelfde merk voor verschil
lende waren, zelfs indien daardoor bij het 
publiek verwarring ten aanzien van de spe
cies der waar zou kunnen ontstaan, is op 
zichzelf niet in strijd met de openbare orde. 
Aan verzoekster is althans geen wettelijk of 
ander voorschrift bekend, hetwelk haar zou 
verbieden het onderhavig merk Horecaf voor 
zeep zoowel als voor zeepsurrogaat te gebrui
ken. En indien zoodanig tweevoudig gebruik 
niet in strijd is met de openbare orde, dan 
kan derhalve aan art. 4 der Merkenwet ook 
niet de bevoegdheid worden ontleend de 
tweevoudige inschrijving te weigeren. 

En zeer zeker is in de enkele vrees voor 
verwarringscheppend gebruik niet voldoende 
om strijd met de openbare orde aanwezig te 
achten. Dit laatste leert het bovengegeven 
voorbeeld wel overduidelijk. 

Art. 4 j 0
• art. 19 der Wet eischt dus een 

beoordeeling van het merk zooals het daar 
ligt. Echter niet hierop heeft de Rechtbank, 
en met haar het Hof, de gegeven beslissing 
gegrond, maar de Rechter is getreden in een 
beoordeeling van de wijze waarop het merk 
zou (kunnen) worden gebruikt, in stede van 
zich ertoe te bepalen te onderzoeken of de 
woorden en voorstellingen van het merk op 
zich zelf in strijd met de openbare orde zou
den zijn. 

In dit verband moge verzoekster er nog op 
wijzen, dat de Merkenwet slechts ten doel 
heeft verwarring van het publiek ten aan
zien van de herkomst der waar te voorkomen. 
Men treedt echter buiten het terrein der 
Merkenwet, wanneer men haar wil laten die
nen tot bescherming tegen verwarring tus
schen waren van dezelfde herkomst. Een en 
ander wordt bevestigd door art. 20 en door 
de geschiedenis der Wet. 

De garantiefunctie van het merk, welke 
het Hof, als staande naast den waarborg 
van herkomst, in dit verband ter sprake 
brengt, is een functie, welke wettelijk geen 
bescherming geniet. Het staat den merkge
rechtigde, zoowel uit wettelijk als uit ieder 
ander oogpunt, volkomen vrij een merk ge
lijktijdig voor hetzelfde artikel voor goede en 
slechte kwaliteit te gebruiken. In beginsel 
bestaat er echter geen enkel verschil tusschen 
een gelijktijdig gebruik van een merk voor 
dezelfde waar van goede en slechte kwaliteit 
en een gelijktijdig gebruik van eenzelfde 
merk voor het origineele product en zijn sur
rogaat. Waarom zouden deze beide gevallen 
dan in rechten verschillend behandeld moe
ten worden? 

De oniuistheid van 's Hofs beslissing blijkt 
ook uit het volgende. 

Volgens art. 4 is de merkgerechtigde be
voegd zijn merk te doen inschrijven voor de 
soort van waren, waarvoor het merk bestemd 
is. Nu zijn er twee mogelijkheden denkbaar, 
nl. dat een bepaalde waar en haar surrogaat 
moeten worden aangemerkt als te zijn waren 
van dezelfde soort, dan wel te zijn waren 
van verschillende soort. 

Zijn zii waren van dezelfde soort, dan laat 
het geen twijfel, dat art. 4 der Merkenwet 
inschrijving van het merk voor het origineele 
oroduct zoowel als voor het surrogaat toe
laat. Door het Bureau en de Rechtspraak 
wordt dit implicite steeds erkend in al die 
veelvuldige gevallen, waarin de warenom
schrijving geschiedt met een term, die het 
origineele product en het surrogaat beide 
cmvat. Men denke b.v. aan de, gedeeltelijk 
ook uit de Rechtspraak bekende, gevallen 
van inschrijving van een merk voor schoeisel, 
voor bakkerijgrondstoffen, voor garens (ech
te zijden en kunstzijden), alle gevallen, waar
in de warenomschrijving zoowel de origineele 
producten als hunne surrogaten dekt. Deze 
n raktijk is ook geheel in overeenstemming 
met de door Uwen Raad laatstelijk in zijn 
arrest van 30 Januari 1942. N. J. 1942/313 
gegeven beslissing omtrent de vraag, wan
neer verschillende waren geacht moeten wor
den tot dezelfde warensoort te behooren. Zou 
nu, indien een dergelijke algemeene waren-
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omschrijving geoorloofd is, een meer speci
fieke warenomschrijving, waarbij de verschil
lende onder de algemeene omschrijving val
lende waren afzonderlijk worden vermeld, 
niet geoorloofd zijn? Het behoeft wel geen 
betoog, dat een dergelijke verschillende be
handeling niet gerechtvaardigd en derhalve 
niet geoorloofd is. Indien inschrijving van 
het merk Horecaf voor de warensoort 
"waschmiddelen" geoorloofd is, dan moet 
een inschrijving van dit merk voor de waren 
zeep en zeepsurrogaten, beide waren tot de 
warensoort "waschmiddelen" behoorende, 
eveneens mogelijk zijn. 

Neemt men daarentegen aan - hetgeen 
verzoekster onjuist zou voorkomen - dat het 
origineele product en het surrogaat niet zijn 
waren van dezelfde soort, dan zal eveneens 
gelijktijdige inschrijving van beide ten name 
van denzelfden gerechtigde geoorloofd zijn. 
Immers, de gedachte, welke aan de samen
vatting van verschillende waren tot bepaalde 
warensoorten ten grondslag ligt, is toch deze, 
dat de desbetreffende waren zoozeer tot den
zelfden tak van industrie of handel behooren, 
dat het publiek zou kunnen meenen dat, in
dien onder hetzelfde merk verkocht, zij ook 
van dezelfde herkomst zijn. Zou men nu aan
nemen, dat b .v. zeep en zeepsurrogaat niet 
tot dezelfde warensoort behooren, dan zou 
men daarmede derhalve uitgaan van de ver
onderstelling, dat het publiek, ook indien 
beide artikelen onder hetzelfde merk in den 
handel werden gebracht, zich zeer wel zal 
realiseeren, dat ieder dier beide artikelen 
door een geheel anderen tak van industrie 
worden vervaardigd of tot een geheel anderen 
tak van handel behooren. Hiervan uitgaande 
schijnt, in die opvatting, iedere mogelijkheid 
van verwarring bii het publiek tusschen bei
de waren als gevolg van gelijkheid van merk 
uitgesloten. In die opvatting zal bij inschrij
ving van het merk Horecaf voor zeep ten 
name van verzoekster, een ander dit merk 
kunnen inschrijven voor zeepsurrogaat. Het 
wil aan verzoekster voorkomen dat, wat een 
ander wordt toegestaan, aan haar zeker niet 
kan worden ontzegd. 

Het is volkomen geoorloofd eenzelfde merk 
voor meerdere warensoorten te gebruiken en 
te doen inschrijven. Het merk duidt de her
komst, niet den aard der waren aan. De aard 
van waren kan velerlei, de herkomst dezelf
de zijn. 

Dienovereenkomstig verplicht artikel 4 der 
Merkenwet in zijn eerste lid wel den inschrij
ver van een merk te vermelden de soort van 
waar waarvoor het bestemd is, doch laat 
overigens de Wet de begrenzing van het ge
bied waarop de merkgerechtigde bescher
ming verlangt aan zijn vrije beoordeeling 
over. 

Art. g der Merkenwet geeft hier het Bu
reau, onder Rechterlijke controle, slechts in
vloed voor zoover eenzelfde of soortgelijk 
merk als het aangebodene reeds voor de 
zelfde warensoort ingeschreven was - waar
bij erop tew.ijzen is dat art. g alleen naar het 
voorlaatste (3e) lid van art. 4 verwijst, niet 
naar het eerste - en daarnevens heeft de 

Rechterlijke controle zich er nog over uitge
strekt of opgegeven was hetgeen vormde "de 
soort van waren" als bedoeld in art. 4 (H.R. 
25 Juni 1943, N. J. 1943/498, B .I.E. 1943/no. 
94). 

Daarmede is echter de wettelijke regeling 
op dit punt uitgeput. 

Voorts : het wezen van het merkenrecht 
ligt in zijn prohibitieve functie. Het recht op 
een merk geeft den gerechtigde niet meer 
bevoegdheden dan voorheen, doch beperkt 
de vrijheid van anderen. Een inschrijving, 
als door verzoekster verzocht, belet anderen 
het merk Horecaf hetzij voor het origineel 
product, hetzij voor het surrogaat te gebrui
ken. Niet is in te zien, hoe zulks zou zijn 
,.in strijd met de openbare orde"; integen
deel, de openbare orde schijnt daarmede 
slechts gediend. 

Met de weigering eenzelfde merk ten name 
van denzelfden rechthebbende zoowel voor 
het origineel product als voor surrogaten 
daarvan in te schrijven, wordt geen enkel 
reëel belang gediend. Slechts worden daar
mede de belangen van den rechthebbende, 
die het merk b.v. voor zeep gebruikt, ge
schaad. Immers de weigering het merk ook 
voor zeepsurrogaat in te schrijven, maakt 
de vraag, of hij tegen andere gebruikers 
van het merk voor zeepsurrogaten op 
kan treden, afhankelijk van de vraag of 
zeep en zeepsurrogaat al dan niet tot 
dezelfde warensoort behooren en zijn be
strijdingsmogelijkheid daarom meer dubieus. 
Zou de beslissing van het Hof worden ge
handhaafd, dan zou verzoekster zekerheids
halve ter bescherming harer gerechtvaardig
de zakelijke belangen onverwijld moeten 
overgaan tot de fabricatie en in den handel 
brenging onder het merk Horecaf ook van de 
zeepsurrogaten teneinde, door gebruik van 
het merk ook voor dit artikel, zich de door 
de Wet en Rechtspraak erkende defensieve 
bescherming te verzekeren, welke de door 
het Hof gesanctionneerde weigering der in
schrijving haar onthoudt. Handhaving van 
die beslissing van het Hof zou derhalve lei
den tot een resultaat, hetwelk het Hof door 
zijn beslissing juist heeft wenschen te voor
komen! 

Tenslotte mag nog de aandacht worden ge
vestigd op de internationale zijde van deze 
zaak. In menig land vormt de nationale in
schrijving den grondslag - en is zij voor
waarde - voor gelijkluidende inschrijving in 
het desbetreffende vreemde land. Dit begin
sel geldt ingevolge art. 3 van de Schikking 
van Madrid eveneens voor de internationale 
inschrijving van een merk bij het Internatio
naal Merkenbureau te Bern. Een beperking 
der inschrijving, welke het gevolg zou zijn 
van een handhaving van de beslissing van 
het Hof, zou derhalve een gelijke beperking 
van de bescherming van den rechthebbende 
op het merk ook in de vreemde landen ten 
gevolge hebben, zulks alhoewel in het bui
tenland gelijktijdige inschrijving van een 
merk voor het origineele product en voor zijn 
surrogaten algemeen geaccepteerd wordt. Be
vestiging van de beslissing van het Hof zou 
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derhalve met zich brengen, dat de Nederlan
der niet zou vermogen, wat den buitenlander 
wel is toegestaan en dat volkomen zou wor
den afgeweken van de, zeer terecht, door 
Uwen Raad nog onlangs in zijn arrest van 
25 Juni 1943, N. J. 1943/498 (boven reeds 
aangehaald), uitgesproken wenschelijkheid 
van aansluiting van het Nederlandsch mer
kenrecht aan de internationale merkenprak
tijk. 

Op deze gronden, nader mondeling toe te 
lichten, het den Hoogen Raad moge behagen 
de beschikking, waartegen deze voorziening 
is ingesteld, te vernietigen met zoodanige 
verdere beslissing als hij zal vermeene n te 
behooren. 

VERWEERSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
Bureau voor den Industrieelen eigendom, 

gevestigd te 's-Gravenhage, adv. Mr. J . Wol
terbeek Muller; 

dat enz.; 
dat het Bureau tegen het door requirante 

tot cassatie aangevoerde het navolgende on
der de aandacht van Uwen Raad wil bren
gen; 

De inschrijving van het merk voor zeep· 
surrogaten is geweigerd omdat hetzelfde 
merk reeds voor zeep was ingeschreven. 
Waar het Hof in zijne beschikking zijne be
slissing over de drie aangevoerde grieven re
sumeert, verklaart het, dat de rechter dient 
te letten op elk gebruik dat van het merk 
overeenkomstig de verzochte inschrijving ge
maakt kan worden; volgens deze zou de re
quirante inderdaad het woord "Horecaf" 
naast elkaar voor zeep en voor zeepsurrogaat 
kunnen gebruiken. Uit dergelijk gebruik valt 
vrees voor verwarring bij het koopend pu
bliek te duchten, weshalve de inschrijving 
van het merk geweigerd is als in strijd met 
de openbare orde. 

Het Bureau is het met het Hof eens: sinds 
de wijziging der Merkenwet in 1904 is geen 
twijfel meer mogelijk; deze wet acht mislei
dende merken in strijd met de openbare orde. 
(Zie speciaal de Memorie van Toelichting, 
Bijlagen 1902 /3, 215, no. 3 blz. 3, waar de 
wijziging van art. 4 derde lid wordt ver
klaard). 

De requirante geeft zich veel moeite, hoe
wel den tekst van zin 1 van art. 4 al. 4 voor
op stellende, om te betoogen, dat het woord 
of de voorstelling zelf in strijd moet zijn 
met de openbare orde om eene weigering van 
inschrijving te wettigen. Het is, alsof de oor
spronkelijke tekst haar niettemin nog voor 
den geest zweefde. Het is juist omdat die 
oude tekst tot de redeneering leidde, als thans 
wordt voorgedragen, dat het noodig werd ge
oordeeld tot wijziging over te gaan. Er is nu 
verband gelegd tusschen de waar, het merk 
en het gebruik dat men van dat merk kan 
maken. Is dit voor het publiek misleidend, 
dan is dat gebruik in strijd met de openbare 
orde. Het Hof heeft in zijne beslissing op 
meer dan een plaats beslist, dat te vreezen 
valt, dat (zelfs) het normale gebruik - de 

wet spreekt van "het gebruik", dus elk gebruik 

- in deze misleiding van het publiek, of ge
vaar voor verwarring, zal ten gevolge hebben. 
De requirante gevoelt dit eigenlijk zelf ook, 
ten bewijze waarvan zij suggereert op de di
verse verpakkingen met groote letters te ver_ 
melden "Echte Zeep" resp. ,,Zeepsurrogaat"; 
wat is dit echter anders dan de erkenning, 
dat hèt zonder deze vermelding anders zoude 
zijn, en het merk dus een correctief noodig 
maakt. 

Niet juist is dan ook de opmerking, dat de 
Merkenwet uitsluitend ten doel zou hebben 
verwarring t en aanzien van de herkomst van 
gemerkte waren te voorkomen. Sedert de 
wijzigingswet van 1904 althans is dit niet 
meer vol te houden. Een merk is trouwens 
niet alleen een teeken van herkomst uit een 
bepaald bedrijf, maar het dient ook en voor
al als naam voor de waar; het is naast her
komstteeken een symbool geworden voor de 
eigenschappen der individueele waar. H. R . 
23 Mei 1g41 W. en N. J. 1941 no. 780 m. o. 
E. M. M. (Schoka-Kola-arrest); Drucker, 
Kort Begrip (1929) blz. 54 e.v., 76 e.v.; Pfef
fer, Ned. Mededingingsrecht (1938) par. 59, 
1 en 2 blz. 144 e.v., par. 73, 6, blz. 181 ; Hij
man, B.I.E. 1934, 106; H. R. g April 1943 
W. en N. J. no. 353; Dat het gebruik van 
een merk misleidend zou zijn, is eene beslis
sing van feitelijken aard. 

Het is dan ook nauwelijks denkbaar, en 
komt in de praktijk niet voor, dat eenig 
bedrijf onder eenzelfde merk waren van goe
de en minder goede kwaliteit zou in den 
handel brengen. 

Het is dan ook begrijpelijk, dat de requi
rante, gelijk zij aankondigt, het bewuste merk 
niet zelf voor zeepsurrogaten zal gebruiken. 
Maar als afweer tegen anderen die het wel 
op zeepsurrogaten zouden kunnen aanbren
gen, heeft zij het niet noodig, daar zij dan 
reeds voldoende heeft aan haar merk voor 
zeep. Of dit het geval zal zijn, hangt ervan 
af, of zeep en zeepsurrogaten beschouwd zul
len worden als waren van dezelfde soort. 
Waarschijnlijk zal dit het geval zijn, zie de 
jurisprudentie, welke gelijkstelde : 
boter en margarine 

Hof den Haag 3 Oct. 1941, bev. Rb. 
den Haag 24 Juni 1941, cass. verw. 
H . R. 30 Jan. 1942 N. J. 1942 no. 313. 

katoe·nen garens en andere garens 
Hof den Haag 26 Juni 1922 I.E. 1923, 
42, bevest. Rb. den Haag 6 April 1922. 

natuurlijk en namaak-Apollinaris 
Rb. den Haag 20 Juni 19n I.E. 1913 , 
192. 

koffie en koffiesurrogaat 
Rb. den Haag 21 Oct. 1930 I.E. 1931, 
138. 

Bovendien wordt requirante ook reeds be
schermd, doordien, gelijk zij zelf stelt in haar 
verzoekschrift aan Uwen Raad (eerste 
,.dat"), haar merk voor tal van waren, waar_ 
onder wasch-, toilet-, poets-, en reinigings
middelen in het algemeen is ingeschreven en 
vernieuwd. 

De requirante doet dus een slag in de lucht. 
Het Bureau is van oordeel, dat uit het ge
bruik van het merk voor zeepsurrogaten naast 
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hetzelfde merk voor zeep verwarring bij het 
publiek te duchten is, waaraan de overheid, 
door eene inschrijving, niet mag medewer
ken. Requirante heeft geen enkel reëel be
lang bij eene volharding van haren eisch tot 
inschrijving. 

Uw Raad heeft bij zijne, ook door requi
rante aangehaalde beschikking van 2 5 Juni 
1943 W. en N. J. 1943 no. 498, B.I.E. 1943 
no. 94, beslist, dat bij eene materie als de 
onde rhavige, welk voor een belangrijk deel 
internationaal is geregeld, in het bijzonder 
valt te letten op hetgeen internationaal ge
bruikelijk is. Welnu, dit gebruik wijst in de
zelfde richting als hier is ontwikkeld. Zoo 
zijn vervangingsmiddelen (surrogaten) meest
al tot dezelfde soort gerekend als het echte 
product volgens Duitsche litteratuur : 

Busse, Warenzeichenrecht (1939) blz. 174; 
Pinzger, Warenzeichenrecht (1937) blz. 79 
(met verwijzing naar jurisprudentie); 

en voor het Zwitsersche recht: 
David, Markenschutsgesetz (1940) blz. 136; 

Matter, Markenschutsgesetz (1939) blz. n8. 
In de Amerikaansche litteratuur vindt men 

niet een algemeenen regel geformuleerd maar 
vindt men wel een aantal beschikkingen in 
dezen zin: 

Shoemaker, Trade-Marks (1931) 
blz. 366 stroop en plantaardige ahorn-siroop 

idem 
367 
371 

surrogaat 
olijfolie en katoenzaadolie 
boter en margarine 
bier en niet-alcoholische (mout)
drank; enz. 

In de Belgische litteratuur vindt men de 
beslissing genoemd, dat katoenen en henne
pen garens soortgelijk zijn met linnen en zij
den garens (comm. Bruxelles, 9 Jan. 1935, 
Ingénieur-conseil 84, aangehaald in Réper
toire pratique du droit beige X, 1939, no. 
19~9, no. 291, blz. 45 linker kolom). 

Merkwaardig is nog, dat de rechthebben
de, die de qualiteit van zijn merkartikel be
langrijk vermindert - en dus zeker, indien 
hij onder het merk van het echte product 
een vervangingsmiddel in den handel gaat 
brengen - naar Amerikaansch en Duitsch 
recht zijn recht op het merk verliest. (Vgl. 
Derenberg, Trade-Mark Protection 1936, blz. 
641 /5 en Friese, Recht en Markenartikel 
1930, 27, Smoschewer, G.R.U.R. 1929, 269 
en Caro, G.R.U.R. 1930, 49~ v .). 

Wat betreft het Unieverdrag zie daarvan 
art. 6 lid 2 aanhef en onder 3e.: 

,.Toutefois, pourront être refusées ou in
validées: 

.,e.: les marques qui sont contraires a ia 
morale ou à l'ordre public ... , waaraan de 
Conferentie van Londen heeft toegevoegd: 
notamment celles qui sont de nature à trom
per Ie public." 

Op al deze gronden verzoekt het Bureau 
!Jwen Raad het door de requirante ingesteld 
beroep te verwerpen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

0. dat het gebruik van een merk in strijd 
komt met de openbare orde, wanneer dit ge-

bruik voor het publiek misleidend is, zooals 
volgt uit de wijziging van art. 4 der Merken
wet bij d_e wet van 30 December 1904 (S. 
284); 

dat verzoekster t en onrechte betoogt, dat 
de grond om aan te kunnen nemen, dat strijd 
me de openbare orde alleen gelegen kan zijn 
in het bepaalde woord of de bepaalde voor
stelling waaruit het merk bestaat, nu juist 
die wetswijziging ten doel had dat niet alleen 
gelet zou worden op het merk als zoodanig, 
maar tevens op het gebruik dat de rechtheb
bende van dat merk zou maken en op de 
waar welke er onder verhandeld zou worden, 
dat het eveneens onjuist is, dat een merk 
uitsluitend zou moeten dienen om de her
komst der waar aan te duiden; 

0. dat het Hof feitelijk beslist heeft, dat 
door het gebruik van hetzelfde merk voor 
dermate verschillende waren als zeep en 
zeepsurrogaten verwarring en misleiding bij 
het publiek te vreezen valt; 

Concludeert tot verwerping van het be
roep. 

D e Hooge Raad, enz.; 
0. dat het, ingevolge het laatste lid van 

art. 19 der Merkenwet hier toepasselijke, 
voorlaatste lid van art. 4, voorzoover in de
zen van belang, bepaalt, dat een merk geen 
woorden of voorstelling mag bevatten, waar
door het gebruik van het merk in strijd zou 
zijn met de openbare orde; 

dat deze bepaling, naar haar tekst, niet 
reeds van toepassing is, wanneer het gebruik 
van een merk in strijd zou zijn met de open
bare orde, doch eerst wanneer die strijd een 
gevolg is van de woorden of voorstelling, 
welke het merk bevat; 

dat deze uitlegging steun vindt in de ge
schiedenis van het voorschrift; 

dat toch de oorspronkelijke tekst, volgens 
welken het merk geen woorden of voorstel
lingen mocht bevatten in strijd met de open_ 
bare orde, bij de wet van 30 December 1904, 
Stbl. no. 284, als boven werd gewijzigd, ten 
einde, gelijk de Memorie van Toelichting het 
uitdrukte, de bevoegdheid tot weigering 
eenigszins ruimer te stellen, zóó, dat zij be
sta zoodra het merk van dien aard is, dat het 
gebruik daarvan in strijd zou zijn met de 
openbare orde, terwijl als voorbeelden wor
den genoemd de gevallen, dat eens anders 
naam in het merk voorkomt of een v erdichte 
naam m et een valsche aanduiding van her
komst, of wel dat een merk, bestemd voor 
een surrogaat, door zijn inhoud doet denken 
aan de waar welke dat surrogaat wil ver
vangen; 

dat het Hof deze beteekenis van het voor
schrift uit het oog verliest, immers het reeds 
van toepassing acht, indien een merk, dat 
voor het echte product wordt gebruikt, ook 
voor het surrogaat wordt gebezigd, op grond 
dat door dit gelijktijdige gebruik misleiding 
van het publiek te duchten is; 

dat derhalve, terwij l het artikel verlangt 
dat het misleidende karakter in de gebezigde 
woorden of voorstelling zij gelegen, bij 
's Hofs opvatting die woorden of voorstel-
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ling niet ter zake doen en 's Hofs beslissing 
dezelfde zou zijn geweest, indien het merk 
welk ander woord ook dan "Horecaf" zoude 
hebben bevat; 

dat mitsdien de grond, door het Hof aan
vaard voor de weigering van de vernieuwde 
inschrijving van het merk "Horecaf" voor 
zeepsurrogaten, niet op de wet berust en het 
middel opgaat; 

Vernietigt de bestreden beschikking; 
Beveelt de vernieuwde inschrijving van 

voormeld merk ook voor zeepsurrogaten. 
(N. J.) 

4 December z945. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
55 quater). 

De in het 2e lid genoemde termijn 
van I April kan niet als fataal worden 
beschouwd. 

Van "bijzondere omstandigheden" als 
bedoeld in het 1e lid is i.c. sprake, nu: 

1e. de gymnastieklokalen van een 
aantal openbare scholen een zeer groo
ten overvloed van ruimte voor de leer
lingen dezer scholen aanbieden; 

2e. een aantal openbare scholen elk 
meer klasselokalen tellen dan voor het 
o. 1. o. benoodigd zijn ; 

3e. het onderhoud van deze lokalen, 
hoewel het grootste deel der niet bij 
het 1. o . in gebruik zijnde lokalen door 
andere scholen wordt benut, toch voor 
een belangrijk deel ten laste komt van 
het o. l.o. ; 

4e. een aantal schoolgebouwen, die 
in de jaren 1917-1920 in een tijdperk 
van gebrek aan goede materialen zijn 
gesticht, in het algemeen niet op een 
zoodanige wijze zijn uitgevoerd, dat van 
deugdelijk werk kan worden gesproken: 

5e. de speelplaatsen van eenige 
scholen, die op een weeken veenbode·m 
zijn gebouwd, veel onderhoud eischen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen ingesteld 

door de besturen der Vereenigingen a. voor 
Gereformeerd Schoolonderwijs te Wolvega, 
b. voor Christelijk Volksonderwijs, Afdeeling 
Wolvega en omstreken te Wolvega, c. voor 
Christelijk Nationaal Onderwijs te Munne
keburen en d. voor een school met den Bij
bel te Steggerda, alsmede door het bestuur 
van de Roomsch-Katholieke school voor ge
woon lager onderwijs te Wolvega tegen de 
beschikking van den Secretaris-Generaal van 
het D epartement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming van 5 April 
1944, no. 7142/56, afdeeling L.O., houdende 
inwilliging van het verzoek van den burge
meester van Weststellingwerf om toepassing 
van artikel 55quater der L.O.-wet 1920 ten 
aanzien vap. negen openbare lagere scholen 
in die gemeente, te weten die te Wolvega 
(Tuindorp), Langelille, Munnekeburen 
(Kerk), Oldelamer, Zandhuizen, Vinkega, 
D e Hoeve, Steggerda en Blesse, over het 
jaar 1944; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
10 October 1945, No. 1 II ( 1944); 

Op de voo~dracht van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 9 November 1945, No. uo58, Afdeeling 
Lager Onderwijs; 

0. dat de Secretaris-Generaal van het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap 
en Kultuurbescherming bij zijn besluit van 
5 April 1944, no. 7142/56, afdeeling L.O., 
heeft ingewilligd het verzoek van den bur
gemeester van Weststellingwerf van 19 Jan. 
1944, om toepassing van art. 55quater der 
L. O.-wet 1920 ten aanzien van negen open
bare lagere scholen in deze gemeente, te 
weten die te Wolvega (Tuindorp), Lange
lille, Munnekeburen (Kerk), Oldelamer, 
Zandhuizen, Vinkega, De Hoeve, Steggerda 
en Blesse, over het jaar 1944, daarbij over
wegende, dat blijkens de stukken de abnor

male afmetingen van de evengenoemde scha_ 
!en de onderhoudsuitgaven in die mate on
gunstig beïnvloeden, dat het bedrag der in 
het eerste lid van art. 55bis bedoelde kosten, 
voor het jaar 1944, geraamd op f 19.25 per 
leerling aanzienlijk afwijkt van het bedrag. 
dat voor deze scholen redelijk is te achten; 

dat van deze beschikking de besturen der 
vereenigingen a. voor Gereformeerd School
onderwijs te Wolvega, b. voor Christelijk 
Volksonderwijs, afdeeling Wolvega en om
streken te Wolvega, c. voor Christelijk Na
tionaal Onde1wijs te Munnekeburen en d. 
voor een school met den Bijbel te Steggerda, 
alsmede het bestuur van de Roomsch-Ka
tholieke school voor gewoon lager onderwijs 
te Wolvega in beroep zijn gekomen; 

dat de besturen der vereenigingen, ge
noemd onder a t/m d, aanvoeren, dat zij in 
de eerste plaats de vraag opwerpen, of de 
bestreden beschikking niet reeds moet wor
den vernietigd wegens strijd met de wet, 
aangezien zij in strijd met het bepaalde bij 
artikel 55quater, tweede lid, is genomen na 
1 April 1944; dat, wat de zaak 2elve aan
gaat de beschikking hun inziens ten on
rechte gegrond is op de overweging dat bij 
de bedoelde 9 openbare scholen een wan
verhouding zou bestaan betreffende de per 
leerling beschikbare ruimte in vergelijking 
tot die bij de bijzondere lagere scholen in 
de gemeente; dat door den burgemeester der 
gemeente Weststellingwerf bij zijn verzoek 
van 19 Januari 1944 de voorstelling is ge
geven als zou voor de bedoelde openbare 
lagere scholen áe ruimtelijke inhoud 29 m 3 
per leerling bedragen en voor de bijzondere 
lagere scholen 12.14 m 3 per leerling; dat zij 
meenen, dat deze blijkbaar overgenomen 
voorstelling van zaken niet voetstoots kan 
worden aanvaard; dat in de eerste plaats 
om een objectief overzicht te kunnen geven 
van de in de gemeente bestaande toestan
den zou moeten worden nagegaan, hoeveel 
kubieke meter per leerling er gemiddeld op 
de 2 1 openbare lagere scholen in de ge
meente beschikbaar is; dat door een en an
der slechts voor de negen bedoelde open
bare lagere scholen na te gaan een te on-
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gunstige indruk gegeven wordt; 
dat zich onder deze negen scholen er ze

ven met gymnastieklokalen bevinden; dat 
dit, op twee uitzonderingen na, alle open
bare lagere scholen in de gemeente zijn, die 
een gymnastieklokaal hebben; dat van de 
zes bijzondere scholen in de gemeente er 
viji een gymnastieklokaal hebben; dat door 
inwilliging van het verzoek van den burge
meester nu, wat betreft de berekening der 
exploitatiekosten, de openbare lagere scho
len zonder gymnastieklokaal op één lijn wor
den gesteld met de bijzondere lagere scho
len met een gymnastieklokaal; dat, afgezien 
daarvan, de door den burgemeester bij zijn 
verzoekschrift gevoegde vergelijkende bere
kening, voor zoover kon worden nagegaan 
diverse onjuistheden bevatte; dat a. de 
openbare lagere school te Munnekeburen 
(Kerk) drie lokalen bevat; dat één hiervan 
door de school in het geheel niet wordt ge
bruikt, maar is afgestaan aan de Vereeni
ging voor Landbouwhuishoudonderwijs al
daar en wordt gebruikt als landbouwhuis
houdschool; dat voor de berekening van den 
beschikbaren inhoud per leerling dezer 
school het door de gemeente becijferde aan
tal kubieke meters dan ook met 1/3 dient te 
worden verminderd; dat b. de "Gerefor
meerde" school te Steggerda (lees: de school 
met den Bijbel te Steggerda) uit twee loka
len bestaat; dat dit twee lokalen zijn van de 
in 1921 aldaar gebouwde openbare lagere 
school, welke aan de Vereeniging in bruik
leen zijn gegeven; dat in verband met deze 
laatste omstandigheid de Vereeniging een 
belangrijk gedeelte minder ontvangt aan 
subsidie dan de overige bijzondere scholen; 
dat, aangezien de door de ruimte veroor
zaakte kosten practisch alle ten laste van 
de gemeente komen, deze school in de ver
gelijkende berekening. dan ook niet behoor
de te worden opgenomen onder de bijzon
dere scholen; dat c. volgens de vergelijkende 
berekening de Roomsch-Katholieke school 
te Wolvega een totalen inhoud zou hebben 
van 1337 m 3; dat hierbij het gymnastieklo
kaal buiten beschouwing is gelaten; dat dit 
lokaal een inhoud heeft van 900 m 3, zoodat 
de totale inhoud van de Roomsch-Katho
lieke school 2237 m 3 is; dat dit per leerling 
15.12 m 3 wordt; dat na het aanbrengen van 
de hierboven aangegeven correcties de ge
middelde inhoud per leerling bij de genoem
de negen openbare lagere scholen nog op 
ruim 26 m3 moet. worden gesteld en bij de 
bijzondere scholen op ruim 16 m 3; 

dat, teneinde zich een behoorlijke voor
stelling te kunnen maken van de, wat de 
ruimte betreft, bestaande verhouding tus
schen alle openbare lagere scholen der ge
meente eenerzijds en de bijzondere lagere 
scholen anderzijds, zij den burgemeester 
hebben verzocht om een vergelijkende be-
rekening van den beschikbaren inhoud per 
leerling van de overige openbare scholen te 
mogen ontvangen; 

dat de burgemeester bij schrijven van 2 

Maan 1944 mededeelde, dat hij voorshands 
geen aanleiding kon vinden aan het gedane 

verzoek te voldoen, zoodat de bestaande 
verhouding tusschen de openbare en bijzon
dere scholen niet nauwkeurig kan worden 
nagegaan ; dat, lettende op de omstandig
heid, dat verschillende openbare scholen der 
gemeente in betrekkelijk kleine schoolge
bouwen met een zeer groot leerlingenaantal 
zijn gehuisvest, de veronderstelling echter 
gerechtvaardigd is, dat de beschikbare in
houd per leerling in kubieke meters van alle 
openbare lagere scholen nog beneden de 16 
m 3 liggen, zoodat in het algemeen van een 
wanverhouding tusschen openbaar en bij
zonder onderwijs in dit opzicht niet kan wor
den gesproken; dat door inwilliging van het 
verzoek van den burgemeester thans de bij
zondere lagere scholen met een gemiddelden 
inhoud per leerling van 16 m 3 op één lijn 
worden gesteld met een twaalftal openbare 
scholen, die een gemiddelden beschikbaren 
inhoud van minder dan 16 m 3 per leerling 
hebben; dat, voorts in de beroepen beschik
king wordt overwogen, dat de abnormale af
metingen van de bedoelde negen openbare 
scholen de onderhoudsuitgaven in die mate 
ongunstig beïnvloeden, dat het bedrag der 
in het eerste lid van artikel 55bis bedoelde 
kosten, voor het jaar 1944 geraamd op 
f 19.25 per leerling aanzienlijk afwijkt van 
het bedrag, dat voor deze school redelijk is 
te achten; dat hierbij echter dient te wor
den bedacht, dat zulks uitsluitend het ge
volg is van de duidelijk zichtbare totale ver
waarlooz-ing van het onderhoud van deze 
scholen gedurende de laatste twintig jaren; 
dat, mede in verband m et de in-functie
treding van een nieuwen Directeur van 

Openbare Werken thans getracht wordt hier
in verbetering te brengen, met het gevolg, 
dat de exploitatiekosten dit jaar aanmerke
lijk hooger zijn dan vorige jaren; dat deze 
kosten de laatste jaren steeds varieerden 
tusschen de f 9 en f 12 per leerling, welk be
drag voor de bijzondere scholen te laag was; 

dat het in den loop der jaren beschikbaar 
gestelde bedrag feitelijk niet voldoende was 
om ook bij zuinig beheer de kosten der bij
zondere scholen te dekken; dat hierdoor bij 
sommige bijzondere scholen een achterstand 
ontstond in het onderhoud; dat andere bij
zondere scholen zich genoodzaakt zagen een 
gedeelte der exploitatiekosten uit eigen mid
delen te financieren; dat zoo bijvoorbeeld 
de School voor Gereformeerd Onderwijs te 
Wolvega gedurende de laatste twintig jaren 
gemiddeld per jaar ongeveer f 200 meer 
noodig heeft gehad dan door de gemeente 
beschikbaar werd gesteld; dat over 1943 bij
voorbeeld de exploitatiekosten dezer school 
f 1848.71 hebben bedragen, terwijl aan sub
sidie beschikbaar gesteld werd f 1353.55; 
dat, wordt thans aan de gemeente, die ge
durende een reeks van jaren het onderhoud 
van een deel harer openbare scholen heeft 
verwaarloosd, door toepassing van anikel 
55quater de gelegenheid gegeven het nood
zakelijk onderhoud dezer scholen tot stand 
te brengen, zonder dat dit tevens een ver
hooging van de vergoeding voor de in de 
gemeente aanwezige bijzondere scholen met 
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zich brengt, dan daardoor aan het beginsel 
der financieele gelijksteliing van openbaar 
en bijzonder onderwijs tekort wordt gedaan; 
dat zij met het vorengaande meenen te heb
ben aangetoond, dat in casu van bijzondere 
omstandigheden als bedoeld in art. 55quater 
in het geheel geen sprake kan zijn en dat 
de genomen beschikking van 5 April 1944 
dus ook materieel geacht moet worden in 
strijd te zijn met de wet; 

dat het bestuur van de Roomsch-Katho
lieke school voor gewoon lager onderwijs te 
Wolvega aanvoert, dat het hem in hooge 
mate onwaarschijnlijk voorkomt, dat de af
metingen der bedoelde openbare scholen de 
oorzaak van de kostenstijging vormen; dat 
immers, ware dit zoo, ook in vorige jaren 
de kosten boven het normale bedrag hadden 
moeten liggen en dit blijkbaar nooit het ge
val is geweest; dat het dan ook veeleer voor 
de hand ligt, dat onderhoudswerkzaamheden 
van eenigen omvang de stijging der kosten 
veroorzaakt hebben; dat het hem tenminste 
bekend is, dat er plannen waren, de open
bare scholen grondig te herstellen; dat er 
in dit geval geen reden is voor toepassing 
van artikel 55quater, daar er dan geenszins 
bijzondere omstandigheden in het spel zijn, 
zooals dit artikel eischt; dat immers perio
diek aan elke school eenigszins omvangrijke 
onderhoudswerkzaamheden noodig zijn en, 
zoo min als voor een bijzondere school op 
grond van dergelijke werkzaamheden artikel 
1otfer der L. O.wet 1920 toepassing kan 
vinden, op dien grond t en aanzien van een 
openbare school artikel 55quater toegepast 
behoort te worden; dat dit betoog te meer 
klemt, daar er ook bijzondere scholen 2ijn, 
met name de school van hem, appellant, 
welke voor groote onderhoudsuitgaven staan 
en waarvoor niettemin niet om een hoogere 
vergoeding is verzocht, juist in de verwach
ting, dat deze scholen zouden kunnen profi
teeren van de ook bij de openbare scholen 
van tijd tot tijd hoogere uitgaven; dat de 
beschikbare inhoud van de 9 openbare scho
len ten aanzien waarvan artikel 55quater 
toepassing heeft gevonden, in vergelijking 
met die van de bijzondere scholen, ook niet 
zoo ongunstig is als door de gemeente wordt 
voorgesteld; dat het in dit verband moge 
opmerken, dat de burgemeester bij de be
rekening van den inhoud van de bovenge
noemde Roomsch-Katholieke school te Wol
vega het gymnastieklokaal buiten beschou
wing gelaten heeft, zoodat de door hem op
gegeven inhoud van deze school met 900 m3 
verhoogt dient te worden en de beschikbare 
inhoud per leerling ruim 15 m 3 bedraagt; 
dat deze omstandigheid voorts de vraag doet 
rijzen, of hetzelfde niet heeft plaats gevon
den bij de b erekening van den inhoud der 
andere bijzondere scholen en of daar wel de 
vereischte nauwkeurigheid betracht is; dat 
verder in de openbare school te Munneke
buren slechts 2 lokalen voor het openbaar 
onderwijs in gebruik zijn, terwijl het derde 
lokaal verhuurd is, zoodat niet de geheele 
ruimte in dit gebouw als beschikbaar voor 
het openbaar onderwijs kan beschouwd wor-

den doch slechts 2i3 gedeelte; dat het naar 
zijne meening ook niet mogelijk is voor de 
toepassing van art. 55quater in het onder
havige geval een beroep te doen op het aan
tal leerlingen der betreffende openbare scho
len, daar dit geenszins, noch op zich zelf 
genomen, noch in verhouding tot dat der 
bijzondere scholen abnormaal laag is te ach
ten; dat er zich onder die scholen zelfs geen 
enkele z.g. éénmansschool bevindt; dat de 
burgemeester de openbare scholen gesplitst 
heeft in twee groepen; die, waar de verhou
ding tusschen het aantal leerlingen en de 
beschikbare ruimte niet gunstig is en de 
overige; dat aan de laatstbedoelde groep 
echter die verhouding juist buitengewoon 
gunstig is, daar verschillende dier scholen 
met een groot aantal leerlingen in een naar 
verhouding klein gebouw zijn gevestigd, 
zoodat de beschikbare ruimte per leerling 
daar waarschijnlijk zelfs gunstiger is dan bij 
de bijzondere scholen; 

dat uiteraard de kosten per leerling van 
de eerste groep scholen in het algemeen wel 
eenigszins hooger zullen liggen dan die van 
de tweede groep; dat het nu in het onder
havige geval niet juist kan zijn, ten aanzien 
van de groep openbare scholen, waar de 
verhouding tusschen het aantal leerlingen 
en de b eschikbare ruimte niet zoo gunstig 
is, art. 55quater toe te passen; dat dit er 
dan toe zou le:den, dat de norm voor de aan 
de bijzondere scholen toe te kennen vergoe
ding komt te liggen in de openbare scholen, 
die op de voordeeligste wijze geëxploiteerd 
worden, hetgeen I}iet in overeenstemming 
kan zijn met de aan het vergoedingssysteem 
der L. O .-wet 1920 ten grondslag liggende 
gelijkstellingsgedachte; dat in een gemeente 
als Weststellingerwerf met een groot aantal 
openbare scholen er altijd wel enkele dure 
openbare scholen naast goedkoope zijn aan 
te wijzen; dat het resultaat ten aanzien van 
het bedrag der kosten per leerling van het 
openbaar onderwijs over het geheel genomen 
dan juist zal zijn, dat een normaal bedrag 
per leerling gevonden wordt; dat de uit
schakeling van één groep openbare scholen 
echter noodzakelijk tot onbillijkheden leidt; 
dat dit in het onderhavige geval al wel heel 
duidelijk naar voren komt, daar van de 9 
openbare scholen, ten aanzien waarvan art. 
55quater toegepast is, 7 over een gym
nastieklokaal beschikken en van de 12 an
dere slechts twee; dat de uitschakeling van 
de bedoelde 9 schole1; e r dus practisch toe 
leidt, dat de kosten van de gymnastiekloka
len voor het openbaar onderwijs geen in
vloed kunnen hebben op het bedrag per 
leerling, hoewel toch 5 bijzondere scholen 
ook over een gymnastieklokaal beschikken 
en terzake kosten moeten maken; dat hier 
de gelijkstellingsgedachte wel zeer in het ge
drang komt; dat een en ander nu, hoewel 
niet te verdedigen, voor de bijzondere scho
len toch niet tot ernstige moeilijkheden zou 
behoeven te leiden, als het bedrag per leer
ling, dat de gemeente beschikbaar stelt, voor 
de uitgaven dezer school ontoereikend is; 
dat dit echter niet het geval is; dat zoo zijn 
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school over de afgeloopen periode f 1500 
meer heeft uitgegeven, dan de vergoeding 
over die periode bedroeg en dit geval niet 
alleen staat; dat het niet de bedoeling van 
de wet kan zijn, dat bij de toepassing van 
art.. 55quater ten aanzien van een groote 
groep van openbare scholen in een gemeente 
de behoeften van de bijzondere scholen ge
heel buiten beschouwing gelaten worden; 
dat aldus de besturen dier scholen gedwon
gen zouden worden, overeenkomstig artikel 
55bis of art. 101ter der L. O.-wet 1920 ver
hooging der vergoeding te vragen en regel 
zou worden, wat uitzondering behoort te 
zijn; 

0. dat weliswaar ingevolge art. 55quater, 
2de lid der L. O .-wet 1920 eene beschikking 
als bedoeld in het 1e lid van dit artikel, be
hoort te woren genomen vóór I April, doch 
dat zulks niet kan medebrengen, dat na af
loop van dezen termijn op een desbetreffend 
tijdig ingediend verzoek geen beschikking 
meer zou mogen worden genomen; 

dat de evenbedoelde termijn dan ook niet 
als fataal kan worden beschouwd; 

0. wat de zaak zelve betreft, dat blijkens 
een nader ambtsbericht van den Bouwkun
dig Inspecteur van het Lager Onderwijs, in
gewonnen naar aanleiding van een schrijven 
van de Afdeeling van den Raad van State, 
voor de Geschillen van Bestuur, de open
bare lagere scholen te Tuindorp Wolvega, 
Oldelamer, Langelille, Steggerda, Vinkega, 
Blesse en Zandhuizen elk een eigen gym
nastieklokaal bezitten, waarvan de afmetin
gen in het algemeen weliswaar niet uitgaan 
boven de thans geldende normen, maar wel
ke lokalen toch een zoodanigen overvloed 
aan ruimte, voor de leerlingen der desbe
treffende scholen aanbieden, dat hier inder
daad van zeer abnormale omstandigheden 
dient te worden gesproken, ten gevolge 
waarvan de in het eerste lid van art. 55bis 
der L. O .-wet 1920 bedoelde kosten aanzien
lijk afwijken van het bedrag dat voor deze 
scholen redelijk is te achten; 

dat voorts de scholen Tuindorp Wolvega, 
Munnekeburen, Steggerda, Vinkega, Blesse 
en D e Hoeve elk meer klasselokalen tellen 
dan voor het openbaar lager onderwijs be
noodigd zijn; 

dat, hoewel het grootste deel der niet bij 
het lager onderwijs in gebruik zijnde klasse
lokalen door andere scholen wordt benut, 
het onderhoud van deze lokalen c. a. toch 
voor een belangrijk deel ten laste komt van 
het openbaar lager onderwijs, waardoor de 
bovenbedoelde kosten niet onaanzienlijk 
worden verhoogd; 

dat voorts de schoolgebouwen te Oldela
mer, Munnekeburen, Langelille, Vinkega, 
Blesse en Zandhuizen, welke in de jaren 
1917-1920 in een tijdperk van gebrek aan 
goede materialen, zijn gesticht, in het alge
meen niet op een zoodanige wijze zijn uit
gevoerd dat van deugdelijk werk kan wor
den gesproken, hetgeen uiteraard van nadee
ligen invloed is op de onderhoudskosten; 

dat ten slotte, daar de openbare lagere 
scholen te Langelille, MunnPkeburen en 01-

delamer op een weeken veenbodem zijn ge
bouwd, de speelplaatsen dezer scholen veel 
onderhoud eischen, aangezien het terrein 
voortdurend aan verzakking onderhevig is 
en derhalve veelvuldig moet worden opge
hoogd. waaraan vrij hooge uitgaven zijn 
verbonden; 

dat nu wel de Hervormde school te Mun
n ekeburen in àezelfde omstandigheden ver
keert, doch dat de oppervlakte van de speel
plaatsen hier van veel beteekenis is, nu de 
speelplaatsen der openbare lagere scholen, 
berekend naar het aantal leerlingen, dat er 
van gebruik moet maken, veel grooter is 
dan die der bijzondere scholen; dat de bo
vengenoemde 9 openbare scholen over onge
veer tweemaal zooveel speelruimte per leer
ling beschikken dan de scholen van de ap
pelleerende bijzondere schoolbesturen; 

dat, gelet op een en ander, aan artikel 
55quater der genoemde wet terecht toepas
sing is gegeven; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

4 December 1945. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
101 ter). 

D e afwijzende beschikking is vol
doende gemotiveerd met de overweging 
dat de op de begroeting der school uit
getrokken bedragen in totaal gevoege
lijk met f 500 kunnen worden vermin
derd; nader aangeven ter te verminde
ren posten wordt niet noodig geoor
deeld. 

Op de begroeting van een school voor 
schipperskinderen kunnen de posten 
voor een schoolbibliotheek en voor een 
te lefoonaansluiting vervallen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep ingesteld 

door het bestuur der Vereeniging tot bevor
dering van Christelijk Onderwijs aan Schip
perskinderen te Groningen tegen de beschik
king van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap 
en Kultuurbescherming van 22 Juli 1944, no. 
13728/56, afdeeling Lager Onderwijs, waar
bij het verzoek van den appellant van 11 
April 1944 om overeenkomstig art. 101ter, 
eerste lid, der Lager-Onderwijswet 1920, ten 
behoeve van zijn bijzondere lagere school 
voor schipperskinderen Sophiastraat 27 te 
Groningen de vergoeding, bedoeld in art. 
101 dier wet over het jaar 1944 op een hoo
ger bedrag per leerling vast te stellen, is 
afgewezen; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
3 October 1945, No. 164(1944); 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
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van 9 ·November 1945, No. uo6o, Afdeeling 
Lager-Onderwijs; 

0. dat het verzoek van het schoolbestuur 
is afgewezen uit overweging, dat het be
drag, bedoeld in art. 55bis, eerste lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920, door den burge
meester van Groningen voor het jaar 1944 
voor de onderhavige school is vastgesteld op 
f 16.36 per leerling; 

dat, aangezien o_ok naar het oordeel van 
het Rijksschooltoezicht, de op de begrooting 
uitgetrokken bedragen in totaal gevoeglijk 
met f 500 kunnen worden verminderd, ter
wijl de post voor "belooning na-akte hoofd 
der school" voor de toepassing van art. 
101ter der wet buiten aapmerking moet blij
ven, het bovenbedoelde vergoedingsbedrag 
bij een zuinig beheer voor de redelijke be
hoeften dezer school toereikend moet wor
den geacht; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, 
dat voor het jaar 1944 de uitgaven ten aan
zien van de verschillende onderdeden der 
exploitatie voor de onderhavige school wor
den geraamd op: 
a. Kleine reparaties aan het school-

gebouw . 100 
b. Onderhoud van schoolmeubelen 50 
c. Aanschaffing en onderhoud van 

schoolboeken, leermiddelen en 
schoolbehoeften 500 

d. Verlichting en verwarming 400 
e. Schoonhouden schoolgebouw, 

samen 600 
f . Schoolbibliotheek 25 
g. Telefoon . . 130 
h. Administratie (Accountant) 100 
1. Diversen (porti hoofd, verga-

derkosten, sociale lasten, enz. 500 

Totaal . f 2405; 
dat deze begrooting reeds zoo zuinig mo

gelijk is gehouden; dat toch de exploitatie 
van een school voor schipperskinderen als 
de onderhavige bijzondere uitgaven met zich 
medebrengt; dat namelijk de klassen van 
de onderhavige school door toepassing van 
een gunstiger leerlingenschaal (art. 56, twee_ 
de lid der wet) kleiner zijn dan op andere 
scholen voor gewoon lager onderwijs, zoodat 
in verhouding tot het totaal aantal leerlin
gen dus meer lokalen in gebruik zijn dan 
op gewone scholen, hetgeen een stijging van 
de kosten van instandhouding ten gevolge 
heeft; dat op deze school een zoogenaamde 
derde schooltijd per dag wordt gegeven en 
wel in de late middaguren, waardoor ook de 
kosten van instandhouding met name de 
uitgaven voor verlichting en verwarming, 
worden verhoogd ; dat voor leermiddelen aan 
deze school een belangrijk hooger bedrag 
moet worden uitgegeven dan aan gewone 
lagere scholen, daar de verschillende leer
boekjes in aanmerkelijk sneller tempo wor
den doorgewerkt; dat de kosten van adver
tenties, porti en dergelijke voor deze school 
aanzienlijk hooger zijn in verband met de 
bijzondere omstandigheden van een school 
voor schipperskinderen; dat een telefoon
aansluitting, welke voor gewone lagere scho-

!en desnoods gemist kan worden, voor een 
school als deze beslist noodzakelijk is; dat 
dan ook door den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming voor de jaren 
1942 en 1943 toepassing is gegeven aan ar
tikel 1orter der Lager Onderwijswet 1920, 
gedurende welke jaren het bedrag, door de 
gemeente Groningen overeenkomstig artikel 
101, tweede lid, juncto artikel 55bis der 
Lager Onderwijswet 1920 ten behoeve van 
deze school als vergoeding vastgesteld, res
pectievelijk f 14.55 en f 16.43 per leerling 
bedroeg; dat de Secretaris-Generaal voor
noemd het thans echter klaarblijkelijk niet 
noodig acht toepassing te geven aan artikel 
1orter, hoewel het door de gemeente Gro
ningen als vergoeding per leerling vastge
stelde bedrag nog iets lager is dan in 1943, 
terwijl ook het leerlingenaantal van 1942 op 
1943 terug is geloopen van 124 op 107, zoo
dat ook het totaalbedrag van de vergoeding, 
waarop het bestuur aanspraak kan maken, 
niet onaanzienlijk terug zal loopen; dat nu 
wel in de bestreden beschikking wordt aan
gevoerd, dat op de door het bestuur over
gelegde begrooting nog f 500 kan worden 
bezuinigd, maar dat de beschikking het be
stuur volkomen in het duister laat omtrent 
de vraag, op welke posten er bezuinigd zou 
kunnen worden; dat het bestuur dan ook 
met eenige verwondering van deze meening 
heeft kennis genomen, omdat zijn begroo
ting reeds zoo zuinig mogelijk is gehouden 
en integendeel in verband met de prijsstij
ging van verschillende artikelen kan worden 
aangenomen, áat de exploitatiekosten voor 
zijn school in het jaar 1944 eerder hooger 
dan lager zullen zijn dan die over het jaar 
1943 ; dat dus naar de meening van het be
stuur de bestreden beschikking reeds mate
rieel in strijd is met de wet; dat, afgezien 
daarvan echter, de bestreden beschikking 
moet worden geacht in strijd te zijn met 
de bepalingen van artikel 101ter, tweede 
lid, dat de beschikking op verzoeken om 
toepassing van artikel 1oiter met redenen 
moet zijn omkleed; dat deze eisch kennelijk 
is gesteld met de bedoeling, dat belangheb
benden kennis zullen kunnen nemen van de 
gronden, welke tot al dan niet toepassing 
van artikel 10rter hebben geleid; dat aan 
dezen eisch echter niet wordt voldaan door 
de gratuitebewering, dat de op de begroo
ting uitgetrokken bedragen in totaal gevoeg
lijk met f 500 kunnen worden verminderd, 
doch dat had behooren te zijn aangegeven, 
welke posten men daarbij in het bijzonder 
op het oog had en althans had moeten wor
den aangeduid, op welke feiten men dit oor_ 
deel grondde; dat het bestuur wil aannemen, 
dat een en ander wel vermeld zal zijn in het 
blijkbaar door het Rijksschooltoezicht uit
gebrachte ,advies, doch dat het dan te meer 
plicht zou zijn geweest om een en ander in 
de beschikking zelve op te nemen; dat het 
bestuur dan ook meent, dat, wanneer men 
zou aannemen, dat voor motiveering als die 
in de bestreden beschikking wordt voldaan 
aan den eisch van artikel 101ter, tweede lid, 
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deze geheele eisch betrekkelijk zinloos wordt 
en elke waarde verliest; dan dan ook moet 
worden aangenomen, dat de bestreden be
schikking ook naar den vorm in strijd is 
met de wet; dat zijns inziens het verzoek 
met vernietiging van de bestreden beschik
king, alsnog behoort te worden ingewilligd; 

0. dat met de meening van den appel
lant, als zou de . bestreden beschikking niet 
overeenkomstig den eisch van artikel 101ter, 
tweede lid, der Lager Onderwijswet 1920 
met redenen zijn omkleed, niet kan worden 
ingestemd, vermits die beschikking de mo
tieven, waarop zij steunt, voldoende duide
lijk aangeeft; 

dat evenmin de bezwaren van den appel
lant tegen de genomen beslissing zelve op
gaan; 

dat toch op grond van de overgelegde 
ambtsberichten moet worden aangenomen, 
dat op de schoolbegrooting het bedrag voor 
de schoolbibliotheek ad f 25 en dat voor de 
telefoon ad f 130 kunnen vervallen, terwijl 
voorts op de aanschaffing en het onderhoud 
van schoolboeken, leermiddelen en school
behoeften verlichting en verwarming, 
schoonhouden schoolgebouw en diversen, te
zamen vormende een bedrag van f 2000, ge
voeglijk f 345 kan worden bezuinigd, zoo
dat inderdaad in totaal het bedrag der be
grooting voor een vennindering van f 500 in 
aanmerking komt; 

dat dus de bestreden beschikking behoort 
te worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

28 December 1945. ARREST van den 
Hoogen Raad. (R. 0. art. 19) . 

De bevoegdheid, aan den Raad van 
Toezicht en Discipline in art. 30, lid 4, 
Reg!. III gegeven, kan mede bestrijken 
gedragingen, welke de advocaat en pro
cureur niet als zoodanig verricht, daar
onder begrepen politieke gedragingen. 

Gedragingen, voorgevallen vóór zijn 
hernieuwde inschrijving als advocaat en 
procureur, doch tijdens een vroegere 
periode dat hij als zoodanig was inge
schreven. 

Noch de strafwaardigheid van zekere 
gedragingen, noch het recht tot straf
oplegging ter zake gaat verloren, door
dien de Raad welbewust ter gelegen
heid van het ver:wek om inschrijving 
zich niet op grond van die gedragingen 
tegen de inschrijving verzet. 

Op de regeling van het tuchtrecht, 
vervat in Reg!. III, wordt geen inbreuk 
gemaakt door het Tribunaalbesluit. 

[Requestrant is in 1940, advocaat zijnde, 
lid van de N.S.B. geworden, is daarna be
noemd in een openbare functie , heeft in 
1943 bedankt voor de N.S.B. en die functie 

neergelegd. In April 1944 is hij weer als 
advocaat ingeschreven. In Augustus 1945 is 
hij door den Raad van Toezicht en D isci
pline van de lijst van advocaten geschrapt. 
welke beslissing door het Hof is bekrach
tigd. Red.] 

Conclusie Proc.-Gen. Mr. Berger: 

Post alia: 
0 . ten aanzien van middel A: 
dat requestrant ten onrechte schijnt te 

meenen, dat art. 30 van Reglement III geene 
toepassing kan vinden op politieke gedra
gingen van advocaten en procureurs, ook 
wanneer die - aldus euphemistisch gequali_ 
ficeerde - gedragingen van zoodanigen, im_ 
mers landsverraderlijken, aard zijn, dat zij , 
gelijk ten dezen vastgesteld, inbreuken of 
misslagen vormen, waardoor de eer van den 
stand van de advocaten en dien van de pro
cureurs op de meest ernstige wijze worden 
geschaad; 

dat het, ook volgens requestrant terecht 
gelegde, verband tusschen het eerste en vier_ 
de lid van voornoemd wetsartikel buiten 
twijfel stelt, dat onder de te weren inbreu
ken en misslagen, in het vierde lid bedoeld, 
niet alleen vallen handelingen van een ad
vocaat en procureur ,,als zoodanig", doch 
evenzeer particuliere handelingen en gedra
gingen van dezen van zoo ergerlijken aard, 
dat de zorg voor de eer van den stand der 
advocaten en procureurs gebiedt den schul
dige uit dien stand te weren ( v .g. ook H. R. 
13 October 1932 W. 12516 met noot Red., 
N. J. 1932, 1533); 

dat het middel voorts, in zooverre het is 
gericht tegen 's Hofs verwerping van de 
tweede appèlgrief, opkomt tegen eene be
slissing van feitelijken aard, hetgeen in cas
satie niet met vrucht kan geschieden; 

dat dit middel derhalve niet tot cassatie 
vermag te leiden; 

0. dat middel B faalt, omdat het in Reg!. 
III geregelde tuchtrecht van den Raad van 
Toezicht en Discipline ten aanzien van ad
vocaten en procureurs geheel los staat van 
de bevoegdheden, welke daarenboven ter 
zake van door den Raad te beoordeelen ge
dragingen van advocaten en procureurs aan 
andere instanties mochten toekomen; 

0. dat tenslotte middel C tevergeefs wordt 
voorgedragen, aangezien de tuchtrechtelijke 
schrapping van de lijst, voorzien in art. 30, 
lid 4, Reglement III, hoewel in hare gevol
gen ten deele overeenkomende met de even
tueel door andere instanties op te leggen, 
bijkomende straf van .ontzetting van be
paalde rechten, waaronder die van de uit
oefening van bepaalde beroepen, niettemin 
een ander karakter draagt, immers, bijaldien 
daartoe termen aanwezig mochten blijken, 
hetgeen o.m. na verloop van den termijn, 
bedoeld in art. u van het "Besluit politieke 
delinquenten 1945" (Stbl. No. F 244) ten 
aanzien van voorwaardelijke buiten vervol
ging gestelden het geval zoude kunnen zijn, 
zoo noodig ongedaan zal kunnen worden ge
maakt; 
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Concludeert tot verwerping van het be
roep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien de conclusie van den Proc.-Gen., 

strekkende tot verwerping van het beroep; 
0. omtrent middel A in zijn onderdeelen 

I en II: [ waarin wordt betoogd, dat Regl. 
III niet toepasselijk is op politieke gedra
gingen van advocaten en enkel handelingen 
van den advocaat als zoodanig kan betref
fen; Red.] 

dat de eer van den stand der advocaten 
of der procureurs evenzeer kan worden ge
schaad door hetgeen dezen als zoodanig ver
richten als door gedragingen, welke buiten 
de uitoefening hunner functie zijn gelegen; 

dat mitsdien de bevoegdheid, gegeven in 
het vierde lid van art. 30 van Reglement III 
en op de procureurs toepasselijk verklaard 
in art. 46, om te weren en te beteugelen 
hetgeen inbreuk maakt op die eer, mede kan 
bestrijken gedragingen, welke de .advocaat 
of procureur niet als zoodanig verricht, daar_ 
onder begrepen wat verzoeker politieke ge
dragingen noemt; 

dat d~e onderdeelen dus ongegrond zijn; 
0 . dat bij onderdeel III wordt aange

voerd, dat verzoeker is gestraft voor gedra
gingen, welke zijn voorgevallen vóór zijn 
hernieuwde inschrijving als advocaat en pro
cureur op 7 April 1944, zoomede dat de 
Raad van Toezicht en D iscipline zijn recht 
heeft verwerkt om ter zake daarvan thans 
straf op te leggen, nu deze, hoewel met die 
feiten bekend, zich destijds niet op dien 
grond tegen de hernieuwde inschrijving van 
verzoeker heeft verzet; 

dat in het midden kan blijven, of in het 
algemeen onder de krachtens art. 30 te we
ren en te beteugelen inbreuken en misslagen 
zouden kunnen vallen handelingen gepleegd, 
voordat iemand als advocaat was ingeschre
ven; 

dat ten deze vaststaat, dat verzoeker ten 
tijde van de gedragingen, waarvoor hij is 
gestraft, als advocaat en procureur was in
geschreven en deze feiten een inbreuk op de 
eer van den stand konden opleveren; 

dat voorts noch de strafwaardigheid van 
zekere gedragingen noch het recht tot straf
oplegging ter zake verloren gaat, doordien 
de raad welbewust ter gelegenheid van het 
verzoek om inschrijving zich niet op grond 
van die gedragingen tegen de inschrijving 
verzet; 

dat dus ook dit middel niet tot cassatie 
kan leiden; 

0. omtrent de middelen B en C: (in 
hoofdzaak inhoudende dat voor zuiver poli
tieke misslagen een speciale rechter is aan
gewezen met uitsluiting van elke andere in
stantie; Red.] 

dat niet valt in te zien, waarom op de re
geling van het tuchtrecht vervat in Regle
ment III inbreuk zou worden gemaakt door 
het Tribunaalbesluit, omdat dit de mogelijk
heid schept bepaalde Nederlanders ten aan
zien van hun persoon en hun vermogen aan 
bijzondere maatregelen te onderwerpen; 

dat het bij middel C ten betooge van het 
tegendeel aangevoerde reeds hierom faalt , 
omdat schrapping van de lijst van advoca
ten of procureurs geen ontzetting, laat staan 
een levenslange ontzetting uit eenig recht 
meebrengt, immers een nieuwe inschrijving 
na verloop van tijd daardoor geenszins uit
gesloten wordt; 

dat dus ook dit middel faalt; 
Verwerpt het beroep. (N. J.) 

29 December 1945. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Armenwet art. 40). 

. Een _geval, als bedoeld in art. 40, doet 
zich ruet voor, nu geenszins vaststaat, 
dat door den betrokken ambtenaar aan 
den armlastige inderdaad een zoodanige 
mededeeling is gedaan, dat zij als af
schuiving zou moeten worden aange
merkt en de gemeente in geen enkel 
opzicht daadwerkelijke hulp aan den 
armlastige heeft verleend om zich naar 
elders te begeven. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de betaling 

van de kosten van ondersteuning van Jo
hannes L. Jansen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
12 December 1945, no. 29; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 18 December 
1q45, No. 4330, Afdeeling Armwezen; 

0. dat J. L. Jansen, geboren 4 April 1891 
te Wageningen, sinds zijn ontslag uit de 
Rijkswerkinrichting te Veenhuizen omstreeks 
einde Mei 1943 wonende in de gemeente 
Maastricht, op 28 September 1943 in het 
Ziekenhuis Calvariënberg aldaar ter verple
ging werd opgenomen voor rekening van den 
gemeentelijken geneeskundigen dienst der 
gemeente Maastricht; dat Jansen zich, na uit 
dit ziekenhuis te zijn ontslagen, naar de ge
meente Wageningen heeft begeven; 

dat de burgemeester dezer gemeente van 
oordeel is, dat tot de komst van Jansen in 
Wageningen invloed van de zijde der ge
meente Maastricht heeft medegewerkt, daar
toe aanvoerende, dat Jansen, na op 9 Novem
ber 1943 uit het Ziekenhuis te zijn ontsla
gen, zich op den tienden dier maand op het 
politiebureau te Maastricht vervoegde, waar 
hij de vraag stelde, hoe hij verder in zijn le
vensonderhoud moest voorzien; dat, hoewel 
het den dienstdoenden ambtenaar bekend 
was, althans bekend kon zijn, dat Jansen in 
een staat van armlastigheid verkeerde, deze 
den verzoeker mededeelde, dat hij zich naar 
zijn geboorteplaats, Wageningen, moest be
geven; dat Jansen, door de woorden van den 
ambtenaar daartoe gebracht, zich daarop 
naar Wageningen heeft begeven, na van een 
vriend het benoodigde reisgeld te h,bben 
ontvangen; dat de verwijzing naar Wagenin
gen zeer bevreemdend is, omdat Jansen 
re~ds op 15-jarigen leeftijd, namelijk op II 
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September 1906, deze gemeente verliet en 
sindsdien daarin niet meer teruggekeerd is; 
dat tusschen Jansen en de gemeente Wage
ningen derhalve geen enkele band bestond; 
dat Jansen, in Wageningen aangekomen, om 
,ondersteuning en geneeskundige behande
ling verzocht, welke hem werden verleend, 
aangezien bleek, dat hij nog niet geheel van 
zijn ziekte was hersteld en daarom niet tot 
werken in staat was; 

dat de burgemeester van Maastricht hier
tegen aanvoert, dat de mededeeling dat een 
ambtenaar van politie aan Jansen zou heb
ben geadviseerd zich naar zijne geboorte
plaats Wageningen te begeven, allerminst 
aanleiding kan zijn om een beroep op art. 40 
der Armenwet te doen; dat overigens dit ar
tikel spreekt van invloed van of vanwege 
den burgemeester, burgemeester en wethou
ders of het bestuur eener burgerlijke instel
ling in de vorige verblijfplaats; dat uit niets 
blijkt, dat de aangegeven instanties met het 
vertrek van Jansen naar Wageningen inder
daad bemoeienis hebben gehad; dat de po
litie te Maastricht niet belast is met de uit
voering en toepassing der Armenwet, uiter
aard van deze materie niet op de hoogte is 
en geen enkele opdracht heeft om terzake 
adviezen te geven; dat door de vage aan- . 
duiding, dat Jansen op het politiebureau 
werd aangeraden zich naar zijn geboorte
plaats te begeven, niet is komen vast te 
staan, dat de politie en niet Jansen zelf het 

initiatief heeft genomen; dat aan Jansen 
geen daadwerkelijke hulp verleend werd; 

0. dat het gemeentebestuur van Wage
ningen weliswaar beweert, dat aan Jansen 
volgens een door dezen afgelegde verkla
ring door een politieambtenaar te Maastricht 
na zijn, Jansens, ontslag uit het ziekenhuis 
aldaar is gezegd, dat hij zich naar zijn ge
boorteplaats Wageningen moest begeven, 
doch dat blijkens een verhoor van den des
betreffenden inspecteur van politie te Maas
tricht geenszins vaststaat, dat door dezen 
ambenaar aan Jansen inderdaad een zoo
danige mededeeling is gedaan, dat zij als af
schuiving van dezen armlastige zou moeten 
worden aangemerkt; 

dat er onder deze omstandigheden, en 
mede gelet op het feit, dat de gemeente 
Maastricht aan Jansen in geen enkel op
zicht daadwerkelijke hulp heeft verleend om 
naar Wageningen te komen, geen voldoende 
termen aanwezig geacht kunnen worden om 
tot toepassing van art. 40 der Armenwet 
over te gaan; 

Gezien deze wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
te verklaren, dat zich hier geen geval 

voordoet als bedoeld in art. 40 der Armen
wet, en dit artikel mitsdien met betrekking 
tot dit geschil geen toepassing kan vinden. 

Onzen Minister van Binnenlandsche Za
ken is belast enz. 

(A.B.) 

l 
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27 Januari z944. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor 1let bezette 
Nederlandsche gebied betreffende het 
bezit en het gebruik van hoogfrequent
meetinrichtingen. (Verordeningenblad, 
Aflevering 1.) 

Op grond van artikel 5 van het Decreet van 
den Führer over uitoefening· van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

(1) Hij die électrische aoparaten of in
richtingen, waarmede door middel van hoog
frequente trillingen metingen van eenigerlei 
soort worden gedaan, in bezit heeft dan wel 
gebruikt, behoeft daartoe een vergunning. 

(2) De Directeur-Generaal van het 
Staatsbedrijf der P.T.T. beslist over het ver
leenen der vergunning. Hij. kan de vergun
ning van voorwaarden afhankelijk stellen dan 
wel onder het stellen van bepaalde eischen 
verleenen. De vergunning kan naderhand 
worden beperkt dan wel worden verruimd. 

(3) Indien over een verzoek niet terstond 
kan worden beslist, verkriigt degene, die het 
verzoek indient, een voorloopig antwoord, 
dat, indien niet het tegendeel wordt bepaald, 
tot het tijdstip der beslissing over diens ver
zoek de kracht heeft van een vergunning. 

Artikel 2. 

De vergunning geldt alleen voor dengene, 
op wiens naam zij is afgegeven. Zij wordt 
kosteloos verleend. 

Artikel 3. 
(1) De vergunning komt te vervallen: 
a) in geval van herroeping door de in

stantie, welke haar heeft verleend; 
b) in geval de houder overlijdt, 

dan wel 
c) er van afstand doet. 
(2) De herroeping behoeft niet te wor

den gemotiveerd en geschiedt schriftelijk. 
Daarin wordt het tijdstip vermeld, waarop 
de verleende vergunning komt te vervallen. 

(3) Indien de vergunning wordt afgewe
zen dan wel indien zij komt te vervallen, is de 
Directeur-Generaal van het Staatsbedrijf der 
P.T.T. gerechtigd om tegen een gepaste 
schadevergoeding over de hoogfrequentmeet
inrichtingen te beschikken. 

(4) In geval van herroeping of van af
stand van de vergunning ~oet het bewijs van 

vergunning aan de instantie, welke haar heeft 
verleend, worden teruggegeven. 

Artikel 4. 
Indien de vergunning wordt afgewezen dan 

wel onder voorwaarden of onder het stellen 
van bepaalde eischen wordt verleend, kan 
geen schadevergoeding voor de daaruit even
tueel ontstane schade worden gevorderd. Dit 
zelfde geldt in geval van herroeping of van 
afstand van de vergunning. 

Artikel 5. 
De daartoe door het Staatsbedrijf der P.T. 

T. aangewezen personen hebben voor de con
trole der apparaten en inrichtingen en der
zelver gebruik te allen tijde recht van toe
gang tot de terreinen, de gebouwen dan wel 
de voer- en vaartuigen, waarop of waarin zich 
de hoogfrequent-meetinrichtingen bevinden. 
Zij zijn voorts gerechtigd om over de hoog
frequent-meetinrichtingen en derzelver ge
bruik inlichtingen te vragen. Het bewijs der 
vergunning dient desverlangd te worden ver
toond. 

Artikel 6 . 
(1) Hij die zonder in het bezit te zijn van 

de vergunning, als vereischt in artikel 1 van 
deze verordening, dan wel in strijd met den 
inhoud der vergunning, opzettelijk of door 
schuld hoogfrequent-meetinrichtingen bezit of 
gebruikt, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste vijf jaren en met geldboete 
van ten hoogste tienduizend gulden, dan wel 
met één dezer straffen. 

(2) In bijzonder ernstige gevallen kan, 
voor zoover niet volgens andere strafbepalin
gen 'een zwaardere straf is verbeurd, tucht
huisstraf worden opgelegd. 

(3) De bij het eerste en tweede lid straf
baar gestelde handelingen zijn strafbare fei
ten in den zin van artikel 2, tweede lid, der 
Verordening No. 52/1940 betreffende de 
Duitsche rechterlijke macht voor strafzaken, 
zooals gewijzigd bij Verordening No. 50/i943. 

Artikel 7. 
(1) De Directeur-Generaal van het 

Staatsbedrijf der P.T.T. kan ter uitvoering 
van deze verordening voorschriften uitvaar
digen. In het bijzonder kan hij bepaalde for
mulieren voorschrijven voor het verzoek tot 
verleening der vergunning. 

(2) Het bewijs van vergunning luidt zoo
als in de bijlage is aangegeven. Speciale voor
waarden of eischen worden in het bewijs van 
de vergunning opgenomen. 



Artikel 8. 
Deze verordening treedt in werking op 29 

Januari 1944. 
's-Gravenhage, 27 Januari 1944. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

S EYSS-l~QUART. 

VERGUNNING. 

Bijlage. 

,, 
Aan ··· ··· ······ ··· ······ ··· ···· ·· ···· ······ ·· ··· ··· 

······ ··· ······························ ······· ···· ···· ····· 
wordt op grond van artikel r der Verordening 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied No. 1/1944 over het 
bezit en het gebruik van hoogfrequent-meet
inrichtingen vergunning verleend tot het hou
den en gebruiken van zoodanige inrichtingen. 

Voor het houden en gebruiken van deze 
hoogfrequent-meetinrichtingen worden de 
onderstaande speciale eischen gesteld. 

· · · · ······· · ··· , ···•·••• • ··· · · · ······· · · 
1 94 ... 

De Directeur-Generaal van het 
Staatsbedrijf der P.T.T.: 

(Stempel.) 

27 Januari z944. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Landbouw en Visscherij inge
volge de Distributiewet 1939 (distri~u
tie van caramelpoeder) . (Verordemn
genblad, Aflevering 1.) 

Ingevolge artikel 4 van de Distributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overe~n
stemming met de§§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/1940 van den Rij kscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Artikel r. 
In artikel 1 der Beschikking No. 109/1943 

ingevolge de Distributiewet 1939 (distributie 
van Rona) wordt het woord "Rona-caramel
poeder" vervangen door het woord "Caramel-
poeder". , 

Artikel 2 . 

Deze beschikking treedt in werking op 29 
Januari 1944. 

's -Gravenhage, 27 Januari 1944. 
S.-G. Dep. v. L. en V., H. M. HIRSCHFELD. 

z9 Februari z944. DECREET van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende het be
stuur in de gevechtszone. (Verordenin
genb/ad, Aflevering 2.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer over de uitoefening van de regeerings_ 
bevoegdheden in Nederland van 18 Mei 1940 
(R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel r. 
(1) In de in het bezette Nederlandsche 
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gebied vastgestelde gevechtszone blijft de 
bestaande administratieve en rechterlijke or
ganisatie van den Rijkscommissaris voor het 
bezette N ederlandsche gebied met de onder 
hem ressorteerende dienstbureau's, alsmede 
die van de Nederlandsche instanties onver
anderd. 

(2) Voor zoover niet uit dit decreet an
ders blijkt, zetten alle instanties haar werk
zaamheden volgens de bestaande voorschrif-
ten voort. · 

(3) De organisatie van het Arbeidsgebied 
van de N .S.D.A.P. in Nederland ondergaat 
door dit decreet geenerlei wijziging. 

Artikel 2. 

Voor het gebied der gevechtszone benoem 
ik den Commissaris- Generaal voor Bestuur 
en Justitie tot mijn algemeen plaatsvervan
ger. Hij oefent, voor zoover niet uit dit de
creet anders blijkt, in mijn naam de mij toe
komende b evoegdheden uit, voor zoover zulks 
ter uitvoering van de bevelen van den Weer
machtsbevelhebber in Nederland in het ci
viele ressort, welke voor de uitvoering van 
zijn militaire taak vereischt zijn, noodzakelijk 
is. Hij kan ter uitvoering van deze bevoegd
h eden verordeningen uitvaardigen en be
stuursvoorschriften geven, alsmede aan alle 
Duitsche en Nederlandsche instanties aan
wijzingen geven. 

Artikel 3. 
Wat betreft de waarneming der politieza

ken, benoem ik voor het gebied der gevechts
zone den Hoogeren SS- en Politieleider 
Noordwest en Commissaris-Generaal voor de 
Openbare Veiligheid tot mijn plaatsvervan
ger. Hij bezit in het politioneele ressort, 
naast de hem als Hoogeren SS- en Politie
leider opgelegde taak, de bevoegdheden, 
welke mijn algemeen plaatsvervanger op 
grond van artikel 2 toekomen. 

Artikel 4. 
De Rijkscommissaris voor het bezette Ne

derlandsche gebied en zijn in artikel 2 en 3 
genoemde plaatsve rvangers voeren de op
drachten uit, welke d e Weermachtsbevelheb
ber in Nederland voor het civiele ressort in 
de gevechtszone aan hen geeft, voor zoover 
niet de v ervulling van zijn militaire taak het 
geven van rechtstreeksche militaire opdrach
ten aan de Duits.che en Nederlandsche in-· 
stanties op het gebied van het transportwe
zen, het berichtenverkeer met inbegrip van 
den post- , telegraaf- en telefoondienst, het 
wegennet , den bruggenbouw en den water
staat, noodzakelijk maakt. 

Artikel 5. 
(1) Indien de Weermachtsbevelhebber 

in Nederland bevoegdheden tot het nemen 
van maatregelen voor het civiele ressort in 
de gevechtszone op de onder hem ressortee
rende instanties of militaire commandanten 
overdraagt, worden hun opdrachten door de 
ter plaatse bevoegde Gevolmachtigden van 
den Rijkscommissaris voor de provincies ont
vangen en ten uitvoer gelegd. 

(2) In dit geval kunnen de Gevolmach-
• 
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tigden aan alle Duitsche en Nederlandsche 
instanties van het Openbaar Bestuur voor het 
gebied van hun provincie aanwijzingen geven 
en, indien geen uitstel kan worden gedoogd, 
beschikkingen met rechtskracht uitvaardigen. 

Artikel 6. 
Dit decreet treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 19 Februari 1944. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 

z3 Maart z944. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende de ver
zekering van bedrijven, waarin een tak 
van nijverheid wordt uitgeoefend. (Ver
ordeningenblad, Aflevering 3.). 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer over de uitoefening van de regeerings
bevoegdheden in Nederland van 18 Mei 1940 
(R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

(1) De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied (Commissaris-Gene
raal voor Financiën en Economische Zaken) 
Kan den houder van een bedrijf, waarin een 
tak 'l.<an nijverheid wordt uitgeoefend, beve
len een overeenkomst, waardoor het risico van 
het bedrijf geheel of gedeeltelijk is verzekerd, 
uiterlijk op een bepaald tijdstip tegen een 
bepaald tijdstip op te zeggen. 

(2) Zegt de houder van het bedrijf ter 
uitvoering van een overeenkomstig het eerste 
lid gegeven bevel de overeenkomst op, dan 
zijn de voorschriften van de artikelen 2 tot en 
met 4 van toepassing. 

Artikel 2. 

De verzekering eindigt op het in de op
zegging vermelde tijdstip. 

Artikel 3. 
De premie komt den verzekeraar slechts 

in zooverre toe, voor zooverre deze betreft 
het in stand gebleven gedeelte van de ver
zekering. 

Artikel 4. • 
Indien in plaats van de opgezegde verze

keringsovereenkomst een nieuwe verzeke
ringsovereenkomst treedt en daardoor op
nieuw zegelrecht moet worden betaald, kan 
de Secretaris-Generaal van het Departement 
van Financiën dit zegelrecht geheel of ge
deeltelijk kwijtschelden, indien dit klaarblij
kelijk onredelijk zwaar te dragen zou zijn. 

Artikel 5. 
(1) De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied (Commissaris-Gene
raal voor Finanwën en Economische Zaken) 
kan bepalen, dat de houder van een bedrijf, 
waarin een tak van nijverheid wordt uitge
oefend, slechts met bepaalde verzekerings-
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ondernemingen een overeenkomst mag slui
ten, waardoor het risico van het bedrijf ge
heel of gedeeltelijk zal worden verzekerd. 

(2) De Rijkscommissaris voor het bezette 
N ederlandsche gebied ( Commissaris-Gene
raal voor Financiën en Economische Zaken) 
kan voorts bepalen, dat de houder van een 
bedrijf, waarin een tak van nijverheid. wordt 
uitgeoefend, voor het sluiten van een over
eenkomst, waardoor het risico van het bedrijf 
geheel of gedeeltelijk zal worden verzekerd, 
slechts van bepaalde tusschenpersonen ge
bruik mag maken. 

Artikel 6. 
Handelingen, in strijd met beschikkingen 

van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied (Commissaris-Gene
raal voor Financiën en Economische Zaken) 
op grond van de bepalingen der artikelen 1 of 
5, worden beschouwd als handelingen in den 
zin van§ 92b van het Duitsche Wetboek van 
Strafrecht en als strafbare feiten, als bedoeld 
in artikel 2, tweede lid, der Verordening No. 
52/1940 betreffende de Duitsche rechterlijke 
macht voor strafzaken, zooals deze werd ge
wijzigd bij Verordening No. 50/1943. 

Artikel 7. 
Deze verordening treedt in werking op 16 

Maart 1944. 
's-Gravenhage, 13 Maart 1944. 

De Rijkscommissaris voor· het bezette 
Nederlandsch~ gebied, 

SEYSS-INQUART. 

z3 Maart z944. BESCHIKKING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied (Commissaris-Gene
raal voor Financiën en Economische Za
ken) betreffende het ontvangen van 
Duitsche orders door Nederlandsche on
dernemingen. (Verordeningenblad, Af
levering 3.) 

Op grond van artikel 1 der Verordening 
No. 16/1943 betreffende de instandhouding 
van de productie en de verdeeling van goede
ren, alsmede van den arbeidsinzet, wordt be
paald: 

I. 
(z) Orders tot levering van goederen van 

elke soort (koop van goederen), alsmede or
ders tot be- of verwerking van grondstoffen 
(orders tot vervaardiging), welke door Duit
sche natuurlijke personen dan wel rechtsper
sonen, vennootschappen of andere vereeni
gingen van personen naar Duitsch recht of 
door Duitsche instanties naar of in Neder
land worden geplaatst, behoeven de vergun
ning van het Centraal Bureau voor opdrach
ten voor het bezette Nederlandsche gebied. 

(2) Het bovenstaande geldt niet voor: 
a) koop van grondstoffen; 
b) koop van goederen, welke voortbreng

selen zijn van de voedselproductie en den 
landbouw in den zin van het Organisatiebe
sluit Voedselvoorziening 1941 (No. 69). Deze 



aankoopen van goederen behoeven een ver
gunning volgens de desbetreffende in het be
zette Nederlandsche gebied geldende bepa
lingen; 

c) orders, waarvan de goederenwaarde 
minder bedraagt dan vijfhonderd gulden, voor 
zoover de order niet moet worden overgelegd 
ter zake van het omwisselen van bewijzen 
van gerechtigdheid tot het betrekken van 
grondstöffen; 

d) koop van Duitsche particuliere per
sonen tot dekking van hun persoonlijke be
hoeften, ongeacht de verplichting tot het in 
acht nemen van de anderszins geldende voor
schriften, rakende het economische leven. 

( :Ü De vergunning voor Duitsche orders 
in den zin van het eerste lid wordt verleend 
door een schriftelijke verklaring van het Cen
traal Bureau voor opdrachten, welke een spe
ciaal kengetal (Zast-nummer) draagt. 

II. 
(1) Nederlandsche natuurlijke personen 

dan wel rechtspersonen, vennootschappen of 
andere vereenigingen van personen naar N e
derlandsch recht mogen alleen dan aan ver
gunning onderworpen orders uitvoeren, in
dien de vergunning blijkt uit het vermelden 
van het Zast-nummer. Van de aan vergun
ning onderworpen orders, welke geen Zast-

- nummer vermelden, dienen zij kennis te · ge
ven aan het Centraal Bureau voor opdrach
ten. 

(2) De uitvoering van een order in den 
zin van deze beschikking begint met het ver
bruiken van materiaal. Het doen van een 
offerte en het maken van projecten wordt nog 
niet beschouwd als het uitvoeren van een 
order. 

(3) Rechtspersoonen, vennootschappen 
of andere vereenigingen van personen naar 
Nederlandsch recht, welke onder Duitsche 
leiding staan dan wel zich in Duitsche handen 
bevinden, worden als Nederlandsche onder
nemingen in den zin van deze beschikking 
beschouwd. In geval van twijfel of er sprake 
is van Duitsche leiding of van het zich in 
Duitsche handen bevinden, beslist de Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied (Commissaris-Generaal .voor Finan
ciën en Economische Zaken). 

III. 
Indien de Nederlandsche onderneming, 

waarbij een order is geplaatst, ter uitvoering 
van een volgens deze beschikking aan ver
gunning onderworpen order zelf orders 
plaatst, dient daarin het Zast-nummer van 
de aan vergunning onderworpen order te 
worden vermeld. Ingeval deze zelf geplaatste 
order slechts voor een gedeelte verband 
houdt met de aan vergunning onderworpen 
order, behoeft slechts voor dit gedeelte het 
Zast-nummer te worden vermeld. 

IV. 
Indien aan vergunning onderworpen en van 

een Zast-nummer voorziene orders door op
drachtgevers worden geannuleerd, dient de 
Nederlandsche onderneming, welke de order 
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ontving, hiervan kennis te geven aan het Cen
traal Bureau voor opdrachten en daarbij de 
bewijzen van gerechtigdheid tot het betrek
ken van grondstoffen terug te geven. 

v. 
(1) Opdrachtgevers en ondernemingen, 

waarbii een order is geplaatst, dienen bij 
transport van goederen , welke verband hàu
den met een aan vergunning onderworpen 
order, over de grenzen van het bezette Neder
landsche gebied het Zast-nummer op de 
transportpapieren te vermelden. 

(2) Goederen, waarvan het vervaardigen 
of het leveren volgens deze beschikking aan 
vergunning onderworpen is, mogen zonder 
deze vergunning niet over de grens van het 
bezette Nederlandsche gebied worden ver
voerd. 

VI. 
Hij die in strijd handelt.met de bepalingen 

van deze beschikking, wordt gestraft volgens 
artikel 4 der Verordening No. 16/194:-i betref
fende de instandhouding van de productie en 
de verdeeling van goederen, alsmede van den 
arbeidsinzet. 

VII. 
Deze beschikking treedt in werking op 16 

Maart 1944. 
• 's-Gravenhage, 13 Maart 1944. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
Commissaris-Generaal voor Financiën en 

Economische Zaken, 
FISCHBÖCK. 

z3 Maart z944. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van hetDepartemeritvan 
Justitie betreffende inverzekeringstel
ling en voorloopige hechtenis . (Veror
deningenblad, Aflevering 3) 

Op grond van § 1 der Verordening Nr. 
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. 
Ter ontlasting van de organen van justitie 

en politie wordèn tot nader order in het \Vet
boek van Strafvordering en in de hieronder 
nader vermelde besluiten de volgende wijzi
gingen gebracht: 

AFDEELING I. 

Het Wetboek van Strafvordering wordt ge
wijzigd als volgt: 

I. 
Artikel 58, lid 2, luidt als volgt: 
"Het bevel tot inverzekeringstelling is 

slechts gedurende ten hoogste vier dagen van 
kracht. Bij dringende noodfakelijkheid kan 
het bevel door den officier van justitie twee
maal voor ten hoogste zes dagen worden ver
lengd". 
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II. 
Artikel 63, lid 3, luidt als volgt: 
"In het andere geval kan hij, alvorens te 

beslissen, den verdachte omtrent de vorde
ring van den officier van justitie hoo:·en en 
te dien einde, zoo noodig onder bijvoeging 
van een bevel tot medebrenging, diens dag
vaarding gelasten". 

III. 
Artikel 65, lid 1 en 2, luidt als volgt : 
,,Het bevel tot bewaring is van kracht ge

durende een termijn van ten Hoogste n 1~gen
tig dagen, weJke ingaat op het oogenblik der 
tenuitvoerlegging. 

Op de vordering van den officier van justi
tie kan de rechter-commissaris in de geval
len en op de gronden, in artikel 64 vermeld, 
het bevel telkens voor ten hoogste negentig 
dagen verlengen. De verdachte wordt in de 
gelegenheid gesteld op de vordering te wor
den gehoord. Artikel 63, laatste lid, is van 
toepassing". 

IV. 
' Artikel 66 wordt gewijzigd als volgt: 

1) Lid 1 vervalt. 
2) In lid 2 wordt in plaats van "in die 

gevallen en op die gronden" gelezen: ,,in de 
gevallen en op de gronden, in artikel 64 ver
meld". 

v. 
Artikel 67 vervalt. 

VI. 
Artikel 68 luidt als volgt: 
"Het bevel tot gevangenneming, hetwelk 

na den aanvang van het onderzoek op de te
rechtzitting is verleend, is geldig voor onbe 
paalden termijn en blijft van kracht totdat 
het is opgeheven. 

Het bevel tot gevangenneming, hetwelk 
eerder is verleend om de uitlevering van den 
verdachte te verkrijgen, is gedurende een ter
mijn van ten hoogste negentig dagen van 
kracht, welke termijn ingaat op het oc,gen
blik der tenuitvoerlegging. Het kan, vóór den 
aanvang van het onderzoek op de terechtzit
ting, in de gevallen en op de gronden, in arti
kel 64 vermeld, telkens voor ten hoogste ne
gentig dagen worden verlengd; de verdachte 
wordt in de gelegenheid gesteld te voren te 
worden gehoord. 

Het bevel tot gevangenneming, hetwelk 
vóór den afloop van den termijn door het on
derzoek op de terechtzitting is gevolgd, is 
geldig voor onbepaalden termijn en blijft van 
kracht totdat het is opgeheven. 

Artikel 65, derd1 lid, is ten aanzien van 
alle voor een bepaalden termijn geldige be
velen tot gevangenneming van toepassing." 

VII. 
Artikel 69 wordt gewijzigd als volgt: 
1) In lid 1 vervallen de woorden "of ge

vangenhouding". 
2) Lid 2 vervalt. 

VIII. 
Artikel 71 wordt gewijzigd als volgt : 
1) In lid 1 vervallen de woorden "of ge

vangenhouding". 

2) In lid 2 vervalt de tweede volzin. 

IX. 
Artikel 7 5 wordt gelezen: 
"Na de aanteekening van beroep van de 

einduitspraak worden de in de artikelen 65-
69 bedoelde bevelen met overeenkomstige 
toepassing van die artikelen gegeven door 
den rechter in hoogsten feitelijken aa11leg". 

X. 
In artikel 77, lid 1, wordt in plaats van 

,,vier en twintig uren" gelezen: ,,tien dagen". 

XI. 
Artikel 80, lid 5, vervalt. 

XII. 
Artikel 81, lid 3, vervalt. 

XIII. 
In artikel 470, lid 1, wordt in plaats van 

,,gevangenhouding" gelezen; ,, bewaring". I' 

AFDEELING ll. 
Artikel 3 van het Besluit No. 88/1941 met 

betrekking tot het strafrec1:!_telijk onderzoek 
in bepaalde strafzaken, rakende het econo
misch leven, vervalt. 

AFDEELING 111. 
Artikel 4 van het Besluit N-o. 156/1941, 

houdende de instelling van vrederechters en 
van een vredegerechtshof, vervalt. 

Artikel 2. 

(1) Dit besluit treedt in werking op 16 
Maart 1944. 

(2) De · bevelen tot gevangenhouding, 
vóór dit tijdstip verleend, blijven van kracht. 
Zij kunnen niet meer worden verlengd. 

Apeldoorn, 13 Maart 1944. 
S.-G. v. h. Dep. v. Justitie, SCHRIEKE. 

8 Maart z944. TWEEDE BESLUIT van 
de Secretarissen-Generaal van de De
partementen van Justitie, van Land
bouw en Visscherij en van Financiën en 
van den Gemachtigde voor de Prijzen, 
houdende wijziging van het Pachtbesluit. 
(Verordeningenblad, Aflevering 3.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940, in verband met de artikelen 1 en 2 
van de Verordening No. n5/1942 betreffende 
de bevoegdheden van den Gemachtigde voor 
de Prijzen 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 1. 

Het eerste en tweede lid van artikel 73 van 
het Pachtbesluit (Besluit No. 215/1941, zoo
als gewijzigd bij Besluit No. 7/1943) wordt 
gelezen als volgt: 

,,(1) De Pachtkamer bestaat uit drie 
raadsheeren of raadsheeren-plaatsvervangers, 
aangewezen door den Secretaris-Generaal 
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van het Departement van Justitie, en twee 
niet tot de rechterlijke macht behoorende 
personen, die deskundig zijn ten aanzien van 
pachttoestanden. De Secretaris-Generaal van 
het Departement van Justitie wijst den voor
zitter aan uit de tot de rechterlijke macht 
behoorende personen. 

(2) De Secretarissen-Generaal van de 
Departementen van Landbouw en Visscherij 
en van Justitie benoemen de twee in het vo
rige lid bedoelde niet tot de rechterlijke 
macht behoorende personen. Zij benoemen 
tevens voor ieder hunner zooveel plaatsver
vangers als zij dienstig zullen oordeelen." 

,Artikel 2. 

(1) Dit besluit treedt in werking op 1 
Mei 1944. 

(2) Op dit tijdstip treden de zittende 
raadsheeren, de niet tot de rechterlijke macht 
behoorende personen, die deskundig zijn ten 
aanzien van pachttoestanden, en hun plaats
vervangers uit de Pachtkamer van het Ge
rechtshof te Arnhem. 

Apeldoorn } 
's-Gravenhage , 8 Maart 1944_ 
Deventer 
Deventer 

S.-G. v. h. Dep. v. Justitie, SCHRIEKE. 

S.-G. Dep. v. L. en V., H. M. HIRSCHFELD. 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. F., H. POSTMA. 

De Gemachtigde voor de Prijzen, SCHOKKER. 

VERBETERING. 

Verordening.No. 139/1942: Blz. 222, artikel 
2, eerste lid, vijfde tot en met achtste regel. 
De tekst moet luiden: 

"acht, een goed 
1) van den eigenaar of houder ten ge

bruike vorderen; 
2) van den eigenaar in eigendom vor

deren." 

q Maart 1944. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal voor Bijzondere Econo
mische Zaken en van de Secretarissen
Generaal van de Departementen van 
Financiën, van Justitie, van Handel, Nij_ 
verheid en Scheepvaart en van Binnen
landsche Zaken, houdende aanvulling 
van het Besluit No. 225/194,J. betreffende 
het bank- en credietwezen. (Verordenin
genblad, Aflevering 3.) 

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. 

Aan artikel 3, eerste lid, van het Besluit 
No. 225/t941 betreffende het bank- en cre
dietwezen worden nieuwe nummers 5 tot en 
met 7 toegevoegd, luidende als volgt: 
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,,5) de Rijkspostspaarbank; 
6) de Postchèque- en girodienst; 
7) sociale volkscredietinstellingen." 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op 16 Maart 
1944. 

Amsterdain } • 
Schalkhaar 
Apeldoorn , 13 Maart 1944. 
's-Gravenhage 
Apeldoorn 

S.-G. v. Bijzondere Econ. Zaken, 
M. ROST VAN TONNINGEN. 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. F1'n., 
M. M. ROST VAN TONNINGEN. 

S.-G. v.h. Dep. v. Justiti'e, SCHRIEKE. 

S.-G. Dep. v. H.,N. en S., H.M.HIRSCHFELD. • 

S.-G. v.h. Dep. v. B. Z., K. J. FREDERIKS. 

N°. 9. 

15 Januari 1944. ··VIERDE BESLUIT van 
den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Financiën tot wijziging van 
het Besluit op de Loonbelasting 1940. 
(Verordeningenb/ad, Aflevering 3.) 

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. 

Artikel 17, lid 5, van het Besluit op de 
Loonbelasting 1940 (Besluit No. 224/1940, 
zooals gewijzigd bij Besluit No. 128/1942) 
wordt gelezen als volgt: 

,,(5) De loonstaten en de loonadministra
tie moeten ten minste gedurende vijf jaren 
na het einde van het kalenderjaar, waarop zij 
betrekking hebben, worden bewaard." 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op 16 Maact 
1944. 

Deventer, 15 Januari 1944. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. Fin., H. POSTMA. 

N°. 10. 

28 Maart 1944. INSTRUCTIE van den 
Rijkscommissari~ voor het bezette Ne
derlandsche gebied tot wijziging der In
structie No. 87/1943 betreffende de 
ambtsperiode van tijdelijk aangestelde 
ambtenaren. (Verordeningenblad, Afle
vering 4.) 

Qp grond van artikel 2 der Verordening 
No. 137/1940 betreffende de regeling van de 
rechtspositie (rechtliche und finanzie/le Ver
hältnisse) van ambtenaren en overig perso
neel, alsmede van bepaalde beëedigde per
sonen, bepaal ik: 

Artikel 1. 

In artikel 1 der Instructie No. 87/1943 be
treffende de ambtsperiode van tijdelijk aan-
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gestelde ambtenaren worden in plaats van de 
woorden: ,,31 Maart 1944" gelezen de woor
den: ,,31 Maart 1945". 

Artikel 2. 

Deze instructie treedt in werking op 29 
Maart 1944. 

's-Gravenhage, 28 Maart 1944. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS-INQUART. 

N°. ll. 

28 Maart z944. DERDE VERORDENING 
van den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied tot wijziging 
en aanvulling der Verordening No. 50/ 
1941, houdende maatregelen betreffende 
het verkeer ter zee. (Verordeningenblad, 
Aflevering 4.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer over de uitoefening van de regeerings
bevoegdheden in Nederland van 18 Mei 1940 
(R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

De Verordening No. 50/1941, houdende 
maatregelen betreffende het verkeer ter zee, 
zooals deze werd aangevuld bij Verordening 
No. 80/1942, wordt als volgt gewijzigd en aan
gevuld: 

I. 
Het tweede lid van artikel 5 wordt door 

een nieuw tweede lid vervangen, hetwelk 
luidt als volgt: 

,,(2) De aanmonstering van personen 
mag, ongeacht het tijdstip, waarop aan hen 
hun monsterboekje is uitgereikt, slechts met 
toestemming van het "Deutsche Seemanns
amt" geschieden." 

II. 
In artikel 6, eerste en tweede lid, worden 

in plaats van de woorden "de "Hafenüber
wachungsstelle" " gelezen de woorden "het 
,,Deutsche Seemansamt" ". 

III. 
Na artikel 6 wordt een nieuw artikel 6a 

ingevoegd, luidende als volgt: 

,,Artikel 6a. 
Vanaf den- dag van het in werking treden 

van deze verordening mogen monsterboekjes 
slechts na verkregen toestemming van het 
"Deutsche Seemannsamt" door de bevoegde 
instanties worden afgegeven." 

Artikel 2. 

Deze verordening treedt in werking op 29 
Maart 1944. 

's-Gravenhage, 28 Maart 1944. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS-INQUART. 
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N°. 12. 

4 Mei z944. TWEEDE VERORDENING 
van den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied ter uitvoe
ring van de Verordening van den Führer 
betreffende de verzorging van kinderen 
van leden van de Duitsche Weermacht 
in de bezette gebieden van 28 Juli 1942 
(R.W.B. ✓ I, blz. 488). (Verordeningen
blad, Aflevering 5). 

Op grond van§ 2, lid 2, der Verordening 
van den Führer betreffende de verzorging 
van kinderen van leden van de Duitsche 
Weermacht in de bezette gebieden van 28 
Juli 1942 (R.W.B. I, blz. 488) bepaal ik: 

Artikel r. 

(1) Indien een kind recht heeft op den 
steun, als bedoeld in artikel 2 van de Veror
dening No. 21/r943 ter uitvoering van de Ver
ordening van den Fi.ihrer betreffende de ver
zorging van kinderen van leden der Duitsche 
Weermacht in de bezette gebieden van 28 
Juli 1942 (R.W.B. I, blz. 488), en indien ge
durende den tijd, waarin dit het geval is , ten 
gevolge van een stoornis van de gezondheid 
of van ziekte van het kind kosten ontstaan 
voor: 

1) een verblijf van het kind in een inrich
ting of ziekenhuis ter zake van _geneeskundige 
behandeling; 

2) geneesmiddelen, eenvoudige medicij
nen, medische behandeling en ziekenverple
ging, welke aan het kind ten goede komen, 
dan worden deze kosten op verzoek vergoed, 
voor zoover deze noodzakelijk zijn en de ver
goeding strekt tot behoud en ter bescherming 
van het uit oogpunt van ras waardevolle Ger -
maansche erfgoed. · 

(2) De kosten in den zin van het eerste 
lid, onder 1, worden slechts dan vergoed, voor 
zoover deze zijn ontstaan door het verblijf 
van het kind in een inrichting of zjekenhuis, 
tot opneming waarin de leider van het Ge
zondheidsbureau van de ter plaatse bevoegde 
,,Kreisamtsleitung" van de "Nationalsozia
listische Volkswohlfahrt" zijn goedkeuring 
heeft verleend. 

(3) Op den steun, als bedoeld in het eer
ste en tweede lid, worden de prestaties in 
mindering gebracht, welke een "Kranken
kasse" of een ziektec en · ziekenfondsverzeke
ring (Krankenversicherung) tot dekking de~ 
kosten, in den zin van het eerste lid, heeft 
verricht of verplicht is te verrichten, voor 
zoover deze prestaties aan het kind of aan 
dengene ten goede zijn gekomen of ten goede 
zullen komen, die deze kosten ten behoeve 
van het kinp. heeft gemaakt. 

Artikel 2. 

Het verzoek om vergoeding van de kosten, 
als bedoeld in artikel 1, eerste lid, wordt door 
de moeder van het kind ingediend. De bepa
lingen van de artikelen 4 tot en met 6 der 
Verordening No. 21/1943 zijn van overeen
komstige toepassing. 



Artikel 3. 

(1) De steun wordt aan de moeder ver
goed en is opeischbaar op het tijdstip vari 
verleening, voor zoover niet uit het tweede 
en derde lid anders blijkt. 

(2) Voor zoover een ander dan de moeder 
de kosten in den zin van artikel 1, eerste lid, 
heeft gemaakt met de bedoeling ten behoeve 
van het kind te handelen, wordt de steun uit
gekeerd: 

1) aan de schuldeischers van dengene, die 
de kosten heeft gemaakt, en wel voor zijn 
rekening, voor i:oover deze zijn schuld bij hen 
nog niet heeft vereffend; 

2) voor zoover het geen geval betreft, als 
bedoeld onder 1, aan dengene, die de kosten 
heeft gemaakt. 

(3) In het geval, als bedoeld in het twee
dè lid, onder 1, is de steun opeischbaar, wan
neer de schuld van dengene, die de kosten 
heeft gemaakt, tegenover zijn schuldeischers 
opeischbaar is. 

Artikel 4. 
Wordt de steun herroepen, dan is degene, 

voor wiens rekening zij is uitgekeerd, tot on
middellijke terugbetaling verplicht, voor zoo
ver niet çij de herroeping een later tijdstip 
voor de terugbetaling wordt vastgesteld. De
gene, die tot terugbetaling verplicht is, kan 
onder overeenkomstige toepassing van de ar
tikelen 4 tot en met 6 der Verordening No. 
21 /1943 eveneens een bezwaarschrift tegen de 
herroeping indienen. 

Artikel 5. 

10 

In artikel 1 der Verordening No. ro7/1943 
betteffende de verzorging van kinderen van 
Duitschers in de "Waffen-SS" en de Duit
sche politie in het bezette Nederlandsche ge
bied worden de woorden " de · Verordening 
No. 21 /1943 ter uitvoering van deze verorde
ning" vervangen door de woorden "de Veror
deningen No. 21/r943 en No. 12/1944 ter uit
voering van deze verordening". 

Artikel 6. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging met terugwerkende 
kracht tot 8 Augustus 1942. 

's-Gravenhage, 4 Mei 1944. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied: 
SEYSS- lNQUART. 

s April z944. TWEEDE BESLUIT van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken, houdende wij
ziging van het Besluit No. 82/r940 be
treffende de inenting tegen typhus, para
typhus, diphtherie en roodvonk. (Veror-

. deningenblad, Aflevering 5). 

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 : • 
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Artikel 1. 

Ten einde een doeltreffende bestrijding van 
het ten gevolge van den oorlog verhoogde ge
vaar van het uitbreken van typhus en para
typhus mogelijk te maken worden de artike
len 1, vierde lid, onder 2, en 5, tweede lid, 
van het Besluit No. 82/1940 betreffende de 
inenting tegen typhus, paratyphus, diphthe
rie en roodvonk, zooals gewijzigd en aange
vuld bij Besluit No. 135/1942, tot nader order 
gelezen als volgt : 

I. 
Artikel 1: vierde lid, onder 2, moet luiden: 
,,2) voor personen, die op grond van ge

neeskundige motieven overwegendi: bezwaren 
tegen de inenting hebben, indien zij of voor 
hen dengene, die de ouderlijke macht of d e 
voogdij over hen uitoefent, deze bezwaren 
tegenover een vanwege de gemeente aange- ' 
wezen geneeskundige hebben aangevoerd en 
hij die bezwaren gerechtvaardigd heeft ver
klaard." 

Artikel 5, tweede lid, moet luiden: 
,,(2) Hij die in overeenstemming met ar

tikel 1, vierde lid, onder 2, bezwaar heeft ge
maakt tegen de inenting, ontvangt van den 
vanwege de gemeente aangewezen genees
kundige, die de bezwaren gerechtvaardigd 
heeft verklaard, een schriftelijke verklaring 
daarvan." 1 Artikel 2_ 

Dit besluit treedt in werking op 6 Mei 1944. 
Amsterdam, 5 April 1944. 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S . Z ., VERWEY. 

29 januari z944. TWEEDE BESLUIT van 
de Secretarissen-Generaal van de De
partementen van Sociale Zaken en van 
Financiën tot wijziging van het Besluit 
op de Vereveningsheffing 1941. (Veror
deningenblad, Aflevering 5). 

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. 

Artikel 7 van het Besluit op de Vereve
ningsheffing r94r (Besluit No. r~8/ r94r, zoo
als gewijzigd bij Besluit No. 122/1943) wordt 
gelezen als volgt : 

"De artikelen 21a tot en met 24 en 26 tot 
en met 40 van het Besluit op de Loonbelas
ting 1940 zijn van overeenkomstige toepas-
sing." Artikel 2. 

Dit besluit treedt op 6 Mei 1944 in wer
king. 

Amsterdam 
-----, 29 Januari 1944 . 
Deventer 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 

Wnd. Sec;n.-G. v. h. Dep. v. F., 
M. M. ROST VAN TONNINGEN. 
H. PoSTMA. 
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12 Mei 1944. DECREET van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederland
sche gebied betreffende den uitzonde
ringstoestand. (Verordeningenlad, Afle
vering 6). 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer over de uitoefening van de regeerings
bevoegdheden in Nederland van 18 Mei 1940 
(R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik : 

Artikel 1. 

(1) Voor zoover de militaire situatie 
zulks vereischt, kondigt de Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, op 
verzoek van den Weermachtbevelhebber in 
Nederland, den uitzonderingsto'estand af. 

(2) De afkondiging van ·den uitzonde
ringstoestand wordt door de pers, den radio
omroep, door aanplakking of op andere wijze 
bekendgemaakt. 

(3) Voor den duur van den uitzonde
ringstoestand gelden de onderstaande bepa
lingen. 

Artikel 2. 

(1) Hij die zich met den vijand inlaat, de 
kracht van het Groot-Durtsche Rijk en zijn 
bondgenooten benadeelt, dan wel de uitvoe-
ring van een militaire opdracht verhindert, 
wordt gestraft met den dood. 

(2) Ieder verzet tegen maatregelen van 
de bezettende macht, iedere verstoring van 
de openbare orde, iedere benadeeling van het 
arbeidsproces, ieder optreden, dat de voor
ziening in gevaar brengt, wordt gestraft met 
den dood. 

(3) Poging en deelneming zijn op gelijke 
wijze strafbaar als het voltooide strafbare feit . 

(4) Indien de doodstraf in uitzonderings
gevallen, waarin bijzondere in den persoon 
van den beklaagde gelegen verzachtende om-· 
standigheden bestaan, bovenmatig is te ach
ten, dan wordt gestraft met levenslange ge
vangenisstraf of met gevangenisstraf voor 
den tijd van niet minder dan 10 jaren. In alle 
gevallen kan naast de vrijheidsstraf of de 
doodstraf een geldboete tot een onbeperkt 
bedrag worden opgelegd. 

(5) Het nemen van maatregelen op het 
gebied van de Sicherheitspolizei blijft on
aangetast. 

Artikel 3. 
(1) Iedere rechter, ambtenaar of ander 

lid van het personeel van een gerecht, een 
andere overheidsinstantie, een openbaren 
dienst of bedrijf, een openbare instelling, in
richting of bureau, alsmede van een niet
openbare instelling of inrichting of van een 
niet-openbaar bedrijf, waarin een belangrijke 
taak wordt vervuld dan wel voor den oorlog 
belangrijke opdrachten moeten worden uit
gevoerd, iedere arts en apotheker, iedere 
vroedvrouw en iedere dierenarts moeten de 
werkzaamheden, die hun beroep of hun 
dienstbetrekking medebrengen, volgens de 
hiervoor geldende bepalingen, in het bijzon
der volgens de bijzondere beschikkingen van 
de bezettende macht, verder uitoefenen en, 

indien deze door overmacht zijn onderbro
ken, dezelve terstond na opheffing van de 
belemmeringen hervatten. 

(2) Hij die de werkzaamheden, die zijn 
dienstbetrekking of beroep medebrengen, in 
strijd met de bepalingen van het eerste lid 
niet of niet naar behoÓren uitoefent dan wel 
in geval van onderbreking door overmacht 
deze niet hervat, wordt gestraft met den dood. 

(3) Artikel 2, lid 3 tot en met 5, is van 
toepassipg. 

Artikel 4. 
Op de bevoegdheid tot berechting van de 

in de artikelen 2 en 3 genoemde strafbare fei
ten zijn de tot dusver geldende processueele 
voorschriften van toepassing, voor zoover 
hiervoor niet door den Weermachtsbevelheb
ber in Nederland militaire standgerechten en 
standgerechten van het SS- en Politiegerecht 
worden aangewezen. De "Gerichtsherr" van 
deze gerechten kan de strafvervolging over
dragen aan den Duitschen Procureur-Gene
raal in het bezette Nederlandsche gebied. 

Artikel 5. 
(1) De Rijkscommissaris voor het bezet

te Nederlandsche gebied en zijn in artikel 7 
van dit decreet genoem·de plaatsvervangers 
voeren voor het civiele ressort de opdrachten 
van den Weermachtbevelhebber uit, voor 
zoover niet de vervulling van diens militaire 
taak het geven van rechtstreeksche militaire 
opdrachten aan de Duitsche en Nederland
sche instanties op het gebied van het trans
portwezen, het berichtenverkeer met inbegrip 
van den post-, telegraaf- en telefoondienst, 
het wegennet, den bruggenbouw en den wa
terstaat noodzakelijk maakt. 

(2) Indien de onder den Weermachtbe
velhebber ressorteerende instanties of mili
taire commandanten de bevoegdheid verkrij
gen tot het geven van opdrachten tot het 
nemen van maatregelen in het civiele ressçirt, 
dan worden hun opdrachten door de ter 
plaatse bevoegde Gevolmachtigden van den 
Rijkscommissaris voor de provincies en voor 
de steden Amsterdam en Rotterdam ontvan
gen en ten uitvoer gelegd. 

Artikel 6. 
(1) Alle Nederlandsche overheidsinstan

ties, diensten, instellingen, bureaux, inrich
tingen en bedrijven - al dan niet van open
baar karakter - voeren de aanwijzingen uit, 
die door militaire insfänties of militaire com
mandanten rechtstreeks aan hen worden ge
geven. 

(2) Dit geldt ook voor artsen, apothekers, 
vroedvrouwen en dierenartsen. 

Artikel 7. 
(1) Gedurende den uitzonderingstoestand 

oefent, voor zoover in dit decreet niet an
ders is bepaald, de Commissaris-Generaal 
voor Bestuur en Justitie als algemeen plaats
vervanger van den Rijkscommissaris in diens 
naam de aan dezen toekomende bevoegdhe
den uit, in het bijzonder voor zoover zulks 
noodzakelijk is voor de uitvoering van de 
opdrachten van den Weermachtbevelhebber 
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in Nederland, welke deze ter vervulling van 
zijn militaire taak voor het civiele ressort 
noodzakelijk acht. 

(2) Voor het gebied der politiezaken 
heeft de Hoogere SS- en Politieleider Noord
west en Commissaris-Generaal voor de Open
bare Veiligheid als plàatsvervanger van den 
Rijkscommissaris voor politiezaken, naast de 
op hem als Hoogeren SS- en Politieleider 
rustende taak, de bevoegdheden, die den al
gemeenen plaatsvervanger van den Rijks
commissaris op grond van het eerste lid toe
komen. 

Artikel 8. 
(1) Bij de uitoefening van de hun volgens 

artikel 7 toekomende bevoegdheden kunnen 
de aldaar genoemde plaatsvervangers van 
den Rijkscommissaris binnen den kring hun
ner bevoegdheid rechts- en bestuursvoor
schriften uitvaardigen, alsmede aan alle 
Duitsche en Nederlandsche overheidsinstan
ties, met inbegrip van de gerechten, aan alle 
diensten, instellingen, dienstbureaux, inrich
tingen en bedrijven - al dan niet van open
baar karakter - aanwijzingen geven. Voor 
de gerechten geldt dit, voor zoover in andere 
voorschriften niet anders is bepaald, niet ten 
aanzien van de rechterlijke werkzaamheid. 
Eveneens kunnen aan artsen, apothekers , 
vroedvrouwen en dierenartsen aanwijzingen 
worden gegeven. · 

(2) De in overeenstemming met lid 1 
door de plaatsvervangers van den Rijkscom
missaris uitgevaardigde rechtsvoorschriften 
worden door den algemeenen plaatsvervanger 
van den Rijkscommissaris in het Verordenin
gen blad voor het bezette Nederlandsche ge
bied afgekondigd, voor zoover niet om bij
zondere redenen een afkondiging door middel 
van aanplakking, door den radio-omroep, 
door de pers of op andere wijze noodzake
lijk is. 

(3) Geschiedt de afkondiging van rechts
voorschriften op verschillende wijze, dan tre
den de voorschriften in werking op het tijd
stip van de vroegste afkondiging . 

A'rtikel 9 
(1) Indien de omstandigheden, als be

doeld in artikel 5, lid 2, zich voordoen, kun
nen de Gevolmachtigden met overeenkom
stige toepassing van artikel 8, lid 1, aan de 
aldaar genoemde instanties en personen voor 
het gebied van hun provincie (stad) aanwij
zingen geven en indien ·geen uitstel kan wor
den gedoogd, voorloopige beschikkingen. uit
vaardigen. 

(2) In zoodanige voorloopige.-beschikkin
gen kan worden gedreigd met geldboete tot 
een onbeperkt bedrag, alsmede met hechtenis 
van ten hoogste 6 maanden. 

(3) De Gevolmachtigden bepalen telkens 
de wijze van afkondiging van de door hen uit
gevaardigde beschikkingen met een algemeen 
bindend karakter. 

Artikel 10. 

(1) De in artikel 7, lid 1, genoemde alge
meene plaatsvervanger van den Rijkscom
missaris kan vertegenwoordigers afvaardigen 
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naar de bureaux van de veldcommandanten 
of naar de militaire commandanten. 

(2) De in artikel 7, lid 2, genoemde 
plaatsvervanger van den Rijkscommissaris 
voor politiezaken kan officieren van de Ord
nungspolizei en leiders van de Sicherheits
polizei en de SD afvaardigen naar de bureaux 
van de veld- en W eermachtcommandanten. 

(3) De Gevolmachtigden kunnen, voor 
zoover de omstandigheden, als bedoeld in ar
tikel 5, lid 2, zich voordoen, vertegenwoor
digers afvaardigen naar het voor het gebied 
van hun provincie (stad) bevoegde bureau 
van den Weermachtcommandant of naar den 
bevoegden militairen commandant. 

Artikel 11. 
(1) Voor zoover uit dit decreet niet an

ders blijkt, blijft in het gebied waarover de 
uitzonderingstoestand wordt afgekondigd het 
bestaande recht en de bestaande administra
tieve en rechterlijke organisatie van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied met de onder hem ressortee
rende dienstbureaux alsmede die van de Ne
derlandsche instanties, onveranderd. 

(2) De organisatie van het Arbeidsgebied 
van de N.S.D.A.P in Nederland ondergaat 
door dit decreet geenerlei wijziging. 

Artikel :u. 
(1) De uitzonderingstoestand wordt door 

den Rijkscommissaris op verzoek van den 
Weermachtbevelhebber in Nederland opge
heven. 

(2) Ten aanzien van de afkondiging van 
de opheffing gelden de bepalingen van artikel 
I, lid 2 . 

Artikel 13. 

De bepalingen van dit decreet zijn van 
overeenkomstige toepassing op de opdrachten 
die de Opperbevelhebber van een leger voor 
zijn operatiegebied in Nederland geeft. 

Artikel 14. 

Dit decreet treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 12 Mei 1944. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied: 
. SEYSS-INQUART. 

z7 Mei z944. TWEEDE VERORDENING 
van den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied, houdende 
aanvulling der Verordening No. 6/1940 
betreffende het in- en uitreizen. (Veror
deningenblad, Aflevering 7). 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

Aan artikel 4 der Verordening No. 6/1940 
betreffende het in- en uitreizen, zooals aan
gevuld bij de Verordening No. 155/I941, 
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wordt een nieuw vierde lid toegevoegd, lui
dende als volgt: 

,.(4) De door den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied (Commis
saris- Generaal voor de Openbare Veiligheid) 
daartoe gemachtigde Duitsche instanties 
kunnen den verdachte, indien diens schuld 
hun gering 'voorkomt, in overweging geven, 
een door hen vast tè, stellen bedrag tot schik
king van de zaak van ten hoogste vijftig gul
den te betalen , Indien de verdachte dit be
drag terstond betaalt, dan vindt geen verdere 
strafvervolging tegen hem plaats". 

Artikel 2. 

Deze verordening treedt in werking op 18 
Mei 1944. 

's-Gravenhage, 17 Mei 1944. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied: 
SEYSS-INQUART. 

17 Mei 1944. VIERDE VERORDENING 
van den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied tot wijziging 
van de Verordening No. 37/,940 betref
fende maatregelen op het gebied van de 
bescherming van deviezen, belasting en 
douanerechten. (Verordeningenblad, Af
levering 7). 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

Artikel 1 van de Verordening No. 37/r940 
betreffende maatregelen op het gebied van 
de bescherming van deviezen, belasting en 
douanerechten, zooals gewijzigd en aange
vuld bij Verordening No. 14o/1942, wordt ge
lezen als volgt: 

,,Artikel 1. 

(1) M et de uitvoering van de bepalingen 
van het Deviezenbesluit 1940 (No. 27/1940) , 
alsmede de uitvoeringsvoorschriften daarvan, 
zijn naast de daarin bedoelde Nederlandsche 
ambtenaren belast de ambtenaren van het 
Duitsche deviezenbeschermingscommando 
( Deviesenschutzkommando ). 

(2) De ambtenaren van het Duitsche de
viezenbeschermingscommando zijn voorts 
naast de bevoegde Nederlandsche ambtena
ren belast met de medewerking bij de uitvoe
ring van de onderstaande voorschriften met 
inbegrip van de op grond daarvan uitgevaar
digde uitvoeringsvoorschriften : 

1) Distributiewet 1939 (Staatsblad no. 
633) ; 

2) Prijsbeheerschingsbesluit (No. u / 
1941); 

1) Voedselvoorzieningsbesluit (No. 12/ 
1941); 

4) Deviezenbesluit 1941 (No. 63/,941); 
5) Verordening No. 148/1941 betreffende 

de behandeling van het joodsche geldelijke 
vermogen; 

6) Economisch Sanctiebesluit 1941 (No. 
I 74/,941); 

7) Verordening No. 58/r942 betreffende 
de behandeling van joodsche vermogens
waarden; 

8) Besluit No. 106/1942 betreffende de 
aangifte en inlevering van waardepapieren; 

9) Besluit in zake den handel in effecten 
(Nederlandsche Staatscourant No. 190/1942); 

10) Beschikking No. 5/1944 betreffende 
het ontvangen van Duitsche orders door Ne
derlandsche ondernemingen." 

Artikel 2 . 

Deze verordening treedt in werking op 18 
Mei 1944. ' 

's-Gravenhl!ge, 17 Mei 1944. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied: 

SEYSS-INQUART. 

17 Mei 1944. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende de ge
neeskundige behandeling van leden van 
de Duitsche Weermacht. (Verordenin-• 
genblad, Aflevering 7). 

Op grond van § 5 van het Decreet van 
den Führer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I , blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

Het geven van medische adviezen aan en 
de geneeskundige behandeling van de leden 
der Duitsche \Veermacht, alsmede van de 
leden van het personeel van de Duitsche 
Weermacht, die van Duitsche nationaliteit 
zijn, door artsen of andere personen, die zich 
op eenigerlei wijze met de geneeskunde bezig
hou'clen (Hei/personen), die niet behooren tot 
de Duitsche Weermacht, de Waffen-SS de 
Duitsche politie of den Rijksarbeidsdien;t, is 
verboden. 

Artikel 2. 

(1) Artikel 1 is niet van toepassing, voor 
zoover de arts of de persoon, die zich op 
eenigerlei wijze met de geneeskunde bezig
houd (Heilperson), door den ter zake van de 
behandeling bevoegden officier van gezond
heid is belast met het geven van medische 
adviezen of met de geneeskundige behande
ling dan wel daartoe is gemachtigd. 

(2) Artikel 1 geldt voorts niet in geval 
van hulp bij dringende noodzaak. De arts of 
persoon, die zich op eenigerlei wijze met de 
geneeskunde bezighoudt (Heilperson), die 
in geval van dringende 'Iloodzaak hulp heeft 
verleend, is evenwel verplicht hiervan onver
wijld, onder vermelding van de persoonlijke 
gegevens van den in behandeling genomen 
persoon, de plaats, waar de hulp bij dringende 
noodzaak is verleend, en de vastgestelde 
diagnose, aan den Weermachtbevelhebber in 
Nederland mededeeling te doen. 
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(1) Hij die handelt in strijd met de bepa

lingen van deze verordening dan wel deze 
tracht te ontduiken, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste drie jaren of 
met _geldboete van ten hoogste tien duizend 
gulden, in ernstige gevallen met tuchthuis. 

(2) De bij het eerste lid strafbaar ge
stelde handelingen zijn strafbare feiten, als 
bedoeld in artikel 2, lid 2, der Verordening 
No. 52/i940 betreffende de Duitsche rechter
lijke macht voor strafzaken, zooals deze werd 
gewijzigd bij Verordening No. 50/i943. 

Artikel 4. 
Deze verordening treedt in werking op 18 

Mei 1944. 
's-Gravenhage, 17 Mei 1944. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied: 

SEYSS-INQUART. 

N °. 19. 

z4 April z944. BESLUIT van den Secreta
ris- Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming tot wijziging van het Besluit 
No. 73/i941 betreffende benoeming en 
ontslag van onderwijzend personeel aan 
gemeentelijke en bijzondere scholen. 
(Verordeningenblad, Aflevering 7). 

Op grond van § i der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris v:oor het bezette Neder
Jandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 
Artikel 1 van het Besluit No. 73/i941 be

treffende benoeming en ontslag van onder
wijzend personeel aan gemeentelijke en bij
zondere scholen, zooals laatstelijk gewijzigd 
bij Instructie No. 125/i942, wordt gelezen 
als volgt: 

,,Artikel 1. 

Indien de burgemeester in een vacature in 
het onderwijzend personeel van een school 
voor gewoon, voortgezet gewoon, uitgebreid 
lager, buitengewoon lager, vervolg-, middel
baar, gymnasiaal, nijverheidsonderwijs of 
van een kweekschool voor onderwijzers en 
onderwijzeressen door de benoeming van een 
vaste leerkracht moet voorzien, plaatst hij, 
zoo mogelijk drie maanden voor het openval
len der betrekking, een oproep in de door 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming aan te wijzen nieuwsbladen 
of tijdschriften." 

Artikel 2. 
Dit besluit treedt in werking op 18 Mei 

1944. 
Apeldoorn, 14 April 1944. 

S.-G. v.h. Dep. v. 0., W . en K.,]. VAN DAM. 
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6 Mei z944. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van Wa
terstaat tot wijziging van de artikelen 
43ter en 55 van het Motor- en Rijwiel
reglement. (Verordeningenblad, Afleve
ring 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 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 
Het Motor- en Rijwielreglement, zooals ge- 1 

wijzigd bij Besluit No. 20/1942, wordt nader 
gewijzigd als volgt: 

I. 
Artikel 43ter wordt aldus gelezen: 

,,Artikel 4;1ter. 
1. Het is verboden naar de onderschei

ding, aangegeven in artikel 55, met een mo
torrijtuig of aanhangwagen over een weg te 
rijden met een grootere snelheid dan van: 

a. 30 km per uur, indien een of meer wie
len van het voertuig zijn voorzien van lucht
banden van een grootere maat dan 9.75 X 24, 
hetzij van luchtbanden van overeenkomstig 
draagvermogen (hieronder vallen banden, 
grooter dan de maten 270 X 20 of 40 X 8.5) ; 

b. 35 km per uur, indien een of meer wie
len van het voertuig zijn voorzien 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 6.5 of grooter); 

c. 50 km per uur, indien het voertuig geen 
personenauto is in den zin van artikel 1, on
der f, der Wet Autovervoer Personen en een 
of meer wielen van het voertuig zijn voorzien 
van luchtbanden van de maat 6.oo X 20 of 
grooter, hetzij van luchtbanden van overeen
komstig draa~ermogen (hieronder vallen 
banden van de maten 15 X 50, 30 X 5 T.T.-, 
160 X 18-ballon, 835 X 135 en CD-14 of 
grooter). 

2. Met ingang van 20 Augustus 1944 is 
het verboden naar de onderscheiding, aange
geven in artikel 55, met een ingeschreven 
motorrijtuig of aanhangwagen over een weg 
te rijden, te doen of te laten rijden, indien uit 
het voor dat voertuig afgegeven inschrij
vingsbewijs blijkt, dat een of meer wielen zijn 
voorzien van luchtbanden, als bedoeld in het 
eerste lid, en het inschrijvingsbewijs niet is 
voorzien van een aanteekening betreffende 
de in acht te nemen maximum snelheid van 
30, onderscheidenlijk 35 of 50 km per uur. 

3. Het is verboden naar de onderschei
ding, aangegeven in artikel 55, met een mo
torijtuig of aanhangwagen over een weg te 
rijden, te doen of te laten rijden, indien een 
of meer wielen zijn voorzienvanluchtbanden, 
als bedoeld in het eerste lid, en niet aan de 
voorzijde van het motorrijtuig en aan de 
achterzijde van het motorrijtuig, of van den 
aanhangwagen, indien het motorrijtuig door 
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een aanhangwagen wordt gevolgd, een rond, 
wit bord is aangebracht met een middellijn 
van 24 cm en een rooden rand ter dikte van 
3 cm en in zwarte, 6 cm hooge cijfers en let
ters, al naar gelang van de maximum snel
heid, welke overeenkomstig het eerste lid is 
voorgeschreven, het opschrift "30 km", .,35 
km" of ,, _,;o km" is aangegeven . 

4. De Secretaris-Generaal van het De
partement van Waterstaat kan ten aanzien 
van bepaalde autobusdienstenontheffingver
leenen van het bepaalde bij dit artikel. Van 
zoodanige ontheffing wordt den ondernemer 
van den dienst het noodige aantal bewijzen 
uitgereikt." 

In artikel 55 worden in het eerste lid de 
woorden "43ter, eerste en tweede lid," ver
vangen door de woorden "43ter, eerste lid," 
en in het tweede lid de woorden "43ter, derde 
en vierde lid," door de woorden " 43ter, twee
de en derde lid,". 

Artikel 2. 
Dit besluit treedt in werking op 18 Mei 

1944. 
Utrecht, 6 Mei 1944. 

S.-G. v.h. Dep. v. Wat. , W. v. D . VEGTE. 

II Mei z944. TWEEDE BESLUIT van de 
Secretarissen-Generaal van de Departe
m enten van Landbouw en Visscherij , van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart en 
van Justitie, houdende wijziging en aan
vulling van het Economisch Sanctiebe
sluit 1941. (Verordenîngenblad, Afleve
ring 7). 

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. 
Het Economisch Sanctiebesluit 1941 (Be

sluit No. 174/1941, zooals gewijzigd bij Be
sluit No. 17/1943) wordt als volgt gewijzigd 
en aangevuld: 

1. 
In artikel 7, lid 1, worden de woorden 

"deze afdeeling" vervangen door de woorden 
,,dit besluit". 

II. 
Na artikel nb wordt een nieuw artikel 11c 

ingevoegd, luidende als volgt: 

,,Artikel 1 re. 
(r) Hij die opzettelijk niet vold~et aan 

een vordering, door een opsporingsambtenaar 
krachtens eenig voorschrift van dit besluit · 
gedaan, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste vier maanden of geldboete 
van ten hoogste twaalfhonderd gulden. 

(2) In geval van veroordeeling w._egens 
een in het eerste lid strafbaar gesteld feit kan 
de bijkomende straf, genoemd in artikel 3, 
onder 3, worden opgelegd. 

(3) Het in lid 1 bedoelde strafbare feit 
is een misdrijf." 

Artikel 2. 
Dit besluit treedt in werking op 18 Mei 

1944. 
'se Gravenhage 
------, II Mei 1944. 
Apeldoorn 

S.-G. Dep. v. L. en V., H. M. HIRSCHFELD. 

S .-G. Dep. v.H.,N. en S., H.M. HIRSCHFELD. 

S.-G. v. h. Dep. v . Justitie, SCHRIEKE. 

z Juni z944. TWAALFDE VERORDE
NING van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied, hou
dende wijziging van de Verordening No. 
108/r940 (Vierde Verordening betreffen
de bijzondere maatregelen op admini
stratiefrechtelijk gebied) . (Verordenin
genblad, Aflevering 8). 

Op grond van ·§ s van het Decreet van den 
Führer betreffende de uitoefening der regee
rîngsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. 1, blz. 778) bepaal ik : 

Artikel r. 
Artikel 1, onder 10, van dé Verordening 

No. 108/r940 (Vierde Verordening betreffen
de bijzondere maatregelen op administratief_ 
rechtelijk gebied) wordt gelezen als volgt: 

"10. den President en de overige leden 
van de Directie van de N.V. Nederlandsche 
Spoorwegen;" 

Artikel 2. 
Deze verordening treedt in werking 2 Juni 

1944. 
's-Gravenhage, 1 Juni 1944. 

De Rijkscom.missaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 

z Juni z944. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende het ver
toonen van vanen, vlaggen en wimpels. 
(Verordeningenblad, Aflevering 8). 

Op grond van § s van het Decreet van den 
Führer over de uitoefening van de regeerings
bevoegdheden in Nederland van 18 Mei 1940 
(R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel r. 
Het vertoonen en hijschen van vanen, vlag

gen en wimpels van iedere soort is, voor zoo
ver in deze verordening niet anders is be
paald, verboden. 

Artikel 2. 
( 1) Het verbod van artikel 1 is niet van . 

toepassing op de Duitsche Weermacht, de 
Waffen-SS, de Duitsche politie en den Rijks
arbeidsdienst, alsmede op het voeren van het 
teeken van het Roode Kruis door de daartoe 
gerechtigde formaties en instellingen, be-



N°. 23-25 16 

stemd voor de geneeskundige verzorging, en 
de daartoe gerechtigde vereenigingen en per
sonen. Zulks geldt ook ten aanzien van het 
gebruik van vanen, vlaggen en wimpels, ten
dienste van het openbare verkeer en beroeps
vervoer, voor zoover een en ander volgens de 
bestaande voorschriften dient voor het ver
loop van het verkeer of voor de regeling daar
van. In het bijzonder blijft het geldende recht 
betreffende het voeren van vlaggen op het 
terrein van de scheepvaart onaangetast. 

(2) De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied (Commissaris-Gene
raal voor de Openbare Veiligheid) kan ver
dere uitzonderingen van liet verbod, als be
doeld in artikel I, toestaan. 

Artikel 3. 
(I) Hij die in strijd handelt met de be

palingen van deze. verordening of met de à'p 
grond van artikel 2, lid 2, toegestane ver
gunningen, dan wel deze tracht te ontduiken, 
wordt, voor zoover niet volgens andere bepa
hngen een zwaardere straf is verbeurd, ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste 
vijf jaren en met geldboete tot een onbeperkt 
bedrag of met een dezer straffen. In ernstige 
gevallen kan tuchthuisstraf van ten minste 
een jaar, doch van ten hoogste vijftien jaren 
worden opgelegd. 

(2) De bij lid I strafbaar gestelde hande
lingen zijn strafbare feiten in den zin van ar
tikel 2, lid 2, der Verordening No. 52/I940 
betreffende de Duitsche rechterlijke macht 
voor strafzaken, zooals deze werd gewijzigd 
bij Verordening No. 50/ I943. 

. Artikel 4. 
Dèze verordening treedt in werking op 2 

Juni I944· 
's-Gravenhage, I Juni I944• 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 

1 Juni 1944. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende het ver
bod tot ondersteuning van krijgsgevan
genen of onderdanen van vijandelijke 
staten. (Verordeningenblad, Aflevering 
8). 

Op grond van § s van het Decreet van den 
Führer betreffende de uitoefening der re
geeringsbevoegdheden in Nederland van I8 
Mei I940 (R.W.B I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel I. 
(I) Hij die leden van de voormalige Ne

derlandsche Weermacht, die zich aan de 
krijgsgevangenschap hebben onttrokken, dan 
wel ontvluchte of niet in het bezit van een be
wijs van vrijlating of verlof zijnde krijgsge
vangenen onderdak verschaft, verbergt of hen 
op andere wijze behulpzaam is, wordt, voor 
zoover niet volgens andere bepalingen een 
zwaardere straf is verbeurd, gestraft met 
tuchthuisstraf van ten minste een jaar, doch 
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van ten hoogste vijftien jaren of met gevan
genisstraf van ten hoogste vijf jaren. In ern
stige gevallen kan de doodstraf worden opge
legd. 

(2) Op gelijke wijze wordt gestraft hij die 
op geloofwaardige wijze kennis krijgt van het 
feit, dat leden van de weermacht van een met 
Duitschland oorlogvoerende mogendheid bui
ten gesloten troepenverband in uniform of in 
burgerkleeding of dat andere personen, die 
gedurende den oorlog in strijd met de be
staande voorschriften uit het vijandelijke 
buitenland in het bezette Nederlandsche ge
bied zijn gekomen, hier verblijf houden en 
nalaat hiervan onverwijld bij de dichtstbij 
zijnde instantie van de politie of de dichtstbij 
zijnde militaire instantie aangifte te doen. 

(3) De bij de leden I en 2 strafbaar ge
stelde feiten zijn strafbare feiten, als bedoeld 
in artikel 2, lid 2, der Verordening No. 521 
I940 betreffende de Duitsche rechterlijke 
macht voor strafzaken, zooals deze werd ge
wijzigd bij Verordening No. 50/I943. 

\ Artikel 2. 

Deze verordening treedt in werking op 2 

Juni I944. 
's-Gravenhage, I Juni I944· 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 

N°. 25. 

1 Juni 1944. VERORDENING_ van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende den 
plicht tot het doen van aangifte bij het 
vinden van vliegtuigen, vliegtuigonder
deelen of uit vliegtuigen neergeworpen 
voorwerpen. (Verordeningenblad, Afle
vering 8). 

Op grond van § s van het Decreet van den 
Führer betreffende de uitoefening van de 
regeeringsbevoegdheden in Nederland van I8 
Mei 1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel I. 

(r) Hij die vliegtuigen, onderdeelen of 
apparaten van vliegtuigen dan wel uit vlieg
tuigen neergeworpen voorwerpen, van welken 
aard ook, vindt, is verplicht deze onaange
raakt te laten liggen en van de vondst onver
wijld aangifte te doen bij de dichtstbij zijnde 
instantie van de Duitsche politie of bij de 
dichtstbij zijnde Duitsche militaire instantie. 

(2) De aangifte kan ook geschieden bij 
den dichtstbij zijnden burgemeester of bij de 
dichtstbij zijnde instantie van de Nederland
sche politie of van de marechaussee; deze 
zenden de aangifte onverwijld door aan de 
dichtstbij zijnde, in het eerste lid genoemde, 
Duitsche instantie. 

Artikel 2. 

(r)' Hij die in strijd handelt met de be
palingen van artikel r dan wel deze tracht te 
ontduiken, wordt, voor zoover niet volgens 
andere voorschriften een zwaardere straf is 
verbeurd, gestraft met tuchthuisstraf van ten 
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minste een jaar, doch van ten hoogste vijf
tien jaren, gevangenisstraf van ten hoogste 
vijf jaren of met geldboete tot een onbeperkt 
bedrag. Naast de vrijheidsstraf kan telkens 
ook een geldboete worden opgelegd. 

(2) De bij lid 1 strafbaar gestelde feiten 
zijn strafbare feÎten, als bedoeld in artikel 2, 

lid 2, der Verordening No. 52/1940 betref
fenrl.e de Duitsche rechterlijke macht voor 
strafzaken, zooals deze werd gewijzigd bij 
Vero:--dening No. 50/1943. 

Artikel 3. 
Deze verordening treedt in werking op 2 

Juni 1944. 
's-Gravenhage, 1 Juni 1944. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 

N°. ~6. 

17 

23 Mei z944. BESCHIKKING van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
ingevolge de Distributiewet 1939 (Paarl
colliers). (Verordeningenblad, Afleve
ring 8). 

Ingevolge artikel 4 van de Distributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met de §§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/,940 van den R ijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Artikel 1. 

Paarlcolliers worden aangewezen als distri
butiegoederen in den zin van artik,el 4 van de 
Distributiewet 1939. 

Artikel 2. 

De voor de uitvoering van artikel 1 noo
dige voorschriften worden door den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Handel, N ijverheid en Scheepvaart vastge
steld en in de Nederlandsche Staatscourant 
afgekondigd. 

Artikel 3. 
Deze beschikking treedt in werking op 2 

Juni 1944. 
Amersfoort, 23 Mei 1944. 

S.-G. Dep. v.H., N. en S., H.M. HIRSCHFELD. 

N°.27. 

7 Juni z944. BESLUIT van de Secretaris
sen-Generaal van de Departementen van 
Algemeene Zaken en van Justitie ter 
bescherming van den Nederlandschen 
Azbeidsdienst. (Verordeningenblad, Af
levering 9). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1 940 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. 

Hij die het bestaa.t zich zelf of een ander 
Verordeningenblad z944'45. 

N°. 25-27 

door verminking, door een middel, dat be
stemd is een misleidende werking te hebben, 
of op andere wijze aan de vervulling van den 
arbeidsdienstplicht geheel, gedeeltelijk of tij
delijk te onttrekken, wordt ter zake van ont
trekking aan den arbeidsdienst gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren. 

Artikel 2. 

Hij die opwekt of aanzet tot weigering van 
de vervulling van den arbeidsdienstplicht, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste vijf jaren. 

Artikel 3. 
Hij die tegenover een lid van den Neder

landschen A(beidsdienst de gemeenschap van 
den Nederlandschen Arbeidsdienst tracht te 
ondermijnen, dan wel den dienstijver in on
gunstigen zin tracht te beïnvloeden, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
vijf jaren. 

1 Artikel 4. · 
E en lid van den Nederlandschen Arbeids

dienst, dat de plaats, waar hij zijn dienst 
moet verrichten, verlaat, dan wel daarvan 
wegblijft, met het oogmerk zich aan de ver
vulling van den arbeidsdienstplicht geheel, 
gedeeltelijk of tijdelijk te onttrekken, wordt 
gestraft ter zake van desertie met gevange
nisstraf v an ten hoogste vijf jaren. 

Artikel 5. 
Hij die een lid van den Nederlandschen 

Arbeidsdienst tot desertie ~verhaalt, dan wel 
deze voor hem opzettelijk vergemakkelijkt, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste vijf jaren. 

Artikel 6. 
Met gevangenisstraf van ten minste twee 

en ten hoogste tien jaren wordt gestraft, in
dien het in de gevallen, bedoeld in de arti
kelen 1 tot en met 5, een bijzonder ernstig 
feit betreft. 

Artikel 7. 
De bij de artikelen I tot en met 5 straf

baar gestelde feiten zijn misdrijven. 

Artikel 8. 
(1) Het Vredesgerechtshof is in eerste en 

in laatste instantie bij uitsluiting bevoegd de 
bij de artikelen 1 tot en met 5 strafbaar ge
stelde feiten te berechten. 

(2) Het Vredesgerechtshof oordeelt met 
twee raadsheeren en een lid, dat behoort tot 
den Nederlandschen Arbeidsdienst. 

(3) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Justitie benoemt de leden van 
het Vredesgérechtshof, die behooren tot den 
Nederlandschen Arbeidsdienst, ten getale, als 
door hem wordt bepaald. Zij moeten aan een 
Rijks- of een daarmede gelijkgestelde Neder
landsche Universiteit hebben verkregen: 

hetzij den graad van doctor in de rechts
wetenschap, 

hetzij den graad van doctor in dé rechts
geleerdheid, of de hoedanigheid van meester 
in de rechten, mits deze graad of deze hoe
danigheid verkregen is op grond van het af-
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leggen van een examen in het Nederlandsch 
burgerlijk- en handelsrecht, staatsrecht en 
strafrecht. 

Artikel' 9. 
Dit besluit treedt in werking op 7 Juni 

1944. 
's-Gravenhage 
-------, 7 Juni 1944. 
Apeldoorn 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. A. Z., SCHRIEKE. 

S .-G. v. h. Dep. v. Justitie, SCHRIEKE. 

3 April 1944. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van Wa
terstaat tot aanvulling van het Besluit 
Standplaats Motórrijtuigen 1941, I. 
(Verordeningenblad, Aflevering 9). 

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 bepaala: 

Artikel r. 

Het Besluit Standplaats JYiotorrijtuigen 
1941, I (No. 220) wordt als volgt aangevuld: 

I. 
Er worden ingevoegd: 
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1) in den titel en in, artikel 8 na het woord ' 
"motorrijtuigen" of "Motorrijtuigen" de 
woorden "en paardenwagens", onderschei
denlijk "en Paardenwagens"; 

2) in artikel 2 na het woord "motorrij
tuig" de woorden "of paardenwagen", behal
ve het woord "motorrijtuig" aan het slot van 
het artikel, waarna de woorden "of den paar
denwagen" worden ingevoegd; 

3) in artikel 5, tweede lid, na het woord 
,,motorrijtuigen" de woorden "of paardenwa
gens". 

Il. 
In artike11 wordt voor den tekst het cijfer 

,,(1)" geplaatst en een nieuw tweede lid toe
gevoegd, luidende als volgt: 

,,(2) Onder paardenwagens worden in dit 
besluit verstaan wagens, welke zijn ingericht 
voor vervoer van goederen en om door paar
den te worden voortbewogen.". 

III. 
Artikel 2 krijgt een nieuw nummer 5, lui

dende als volgt: 
"5) een motorrijtuig op zoodanige wijze 

te veranderen of te doen veranderen, dat het 
motorrijtuig niet langer als zoodanig kan wor
den gebruikt.". 

Artikel 2. 
Dit besluit treedt in werking op 7 Juni 

1944. 
Utrecht, 3 April 1944. 

S.-G. v.h. Dep. v. Wat., W. V.D. VEGTE. 
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9 Juni 1944. TWEEDE VERORDENING 
van den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied tot wijziging 
der Arbeidsdienstverordening. (Verorde
ningenblad, Aflevering ro). 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer betreffende de uitoefening der regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, b lz. 778), bepaal ik: 

Artikel r. 

Aan artikel 3, derde lid, der Arbeidsdienst
verordening (No. 97/r941) wordt de onder
staande volzin toegevoegd: , 

,,De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Algemeene Zaken kan in het alge
meen of voor bepaalde gevallen den dienst
tijd verkorten dan wel tot maximaal één jaar 
verlengen. Hij kan zoowel t en aanzien van de 
rechtspositie der personen, waarvan de 
diensttijd wordt verlengd, alsook ten aanzien 
van hun organisatorische indeeling, alsmede 
met petrekking tot het bevel, in afwijking 
van de bepalingen van deze· verordening 
maatregelen treffen." 

Artikel 2. 

Deze verordening treedt in werking op 10 
Juni 1944 met terugwerkende kracht tot 1 
Juni 1944. 

's-Gravenhage, 9 Juni 1944. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS-lNQUART. 

8 Juni 1944. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van 
Justitie betreffende testamenten van 
Nederlanders en Nederlandsche onder
danen in het buitenland. (Verordenin
genblad, Aflevering 10). 

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, 
Nederlanders of Nederlandsche onderda

nen, die verblijven in het Groot-Duitsche 
Rijk, in het gebied van deszelfs bondgenoo
ten in Europa of in de door de Duitsche troe
pen bezette gebieden buiten het bezette Ne
derlandsche gebied, kunnen hun uitersten wil 
maken bij ieder onderhandsch stuk, mits het 
gedeelte van het stuk, hetwelk den uitersten 
wil bevat, door den erflater eigenhandig is 
geschreven en het stuk door hem is onder
teekend. Medewerking van een openbaar 
ambtenaar is niet vereischt. 

Artikel 2. 
Nederlanders of Nederlandsche onderda

nen, die zich in Duitschen militairen dienst 
bevinden dan wel volgens de hiervoor gel-
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dende voorschriften ten aanzien van het ma
ken van een militair testament met personen 
in Duitschen militairen dienst zijn gelijkge
steld, kunnen hun uitersten wil eveneens ma
ken ,in den vorm van een Duitsch militair 
testament. 

Artikel 3. 
(1) Dit besluit treedt in werking op ro 

Juni 1944 en geldt voor den duur van den 
çorlog. , 

(2) Het besluit is mede van toepassing 
op testamenten, vóór zijn inwerkingtreding 
doch na 14 Mei 1940 gemaakt, voor zoover zij 
overeenkomstig de voorschriften van de ar
tikelen , en 2 zijn gemaakt en de erflater na 
de inwerkingtreding van di t besluit is over
leden. 

Apeldoorn, 8 Juni 1944. 
S.-G. v. h. Dep. v . Justitie, SCHRIEKE. 

N °. 31. 

z7 Mei zg~. BESLUIT van de Secretaris
sen-Generaal van de Departementen van 
Financiën, van Justitie en van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, houdende 
wijziging· van het Besluit No. n7/1940 
betreffende oorlogsmolestcredieten voor 
bedrij:ven en van het Besluit No. 37{1942, 
houdende voorzieningen in zake oude 
overeenkomsten van door oorlogsmolest 
getroffenen. (Verordeningenblad, Afle
vering 10). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/r940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van deh 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Het Besluit No. 117/r940 betreffende oor
logsmolestcredieten ·voor bedrijven en het 
Besluit No. 37/1942, houdende voorzieningen 
in zake oude overeenkomsten van door oor
logsmolest getroffenen, worden gewijzigd als 
volgt: 

In artikel 5, onder 1 en 2, van het Besluit 
No. n7/1940, alsmede in artikel 1, onder 1 
en 2, van het Besluit No. 37/1942, worden tel
kens de woorden "vóór 15 Mei 1940" vervan
gen door de woorden "vóór het tijdstip, waar
op hem laatstelijk oorlogsmolest is toege
bracht,". 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op ro Juni 
1944. 

Deventer l 
Apeldoorn J, 17 Mei 1944. 
Amersfoort 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. Financiën, 
M. M. ROST VAN TONNINGEN. 
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S.-G. v. h. Dep. v. Justfüe, SCHRIEKE. 
S.-G. Dep. v.H.,N. en S., H.M. HIRSCHFELD.' 

z6 Juni z944. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied, houdende wijziging 
der Verordening No. 178/1940 betreffen
de voorziening in kasbehoeften en con
solidatie van vlottende schuld. (Veror
deningenblad, Aflevering n). 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer over de uitoefening van de regeerings
bevoegdheden in Nederland van 18 Mei 1940 

(R.W.B. I , blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

Artikel 1 der Verordening No. 178/1940 
betreffende voorziening in kasbehoeften en 
consolidatie van vlottende schuld wordt ge
wijzigd als volgt: 

1) De tot dusver geldende tekst wordt 
eerste lid; het teeken ,,(1)" word.t er voor 
geplaatst. 

2) Het onderstaande nieuwe tweede lid 
wordt toegevoegd: 

,,(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financiën wordt voorts ge
machtigd, schatkistbiljetten uit te geven tot 
een telkens door hem te bepalen maximum 
bedrag, voor zoover de Nederlandsche Bank 
een dergelijke uitgifte gewenscht acht voor 
de regeling van de geldmarkt." • 

Artikel 2 . 

Deze verordening treedt in werking op 17 
Juni 1944. 

's-Gravenhage, 16 Juni 1944. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS-INQUART. 

N °. 33. 

z6 Juni _z944. DECREET van den Rijks
commissaris voor het bezette Neder
landsche gebied betreffende de oprich
ting van de Stichting· voor industrieele 
vestiging. (Verordeningenblad, Afleve
ring n). 

Op grond van § 
0

5 van het Decreet van den 
Führer betreffende de uitoefening der regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

Met het doel de industrieele vestiging te 
bevorderen, wordt een publiekrechtelijke 
stichting opgericht, genaamd "Stichting voor 
industrieele vestiging'', welke haar zetel heeft 
te 's-Gravenhage. De stichting heeft .rechts
persoonlijkheid. 

Artikel 2. 

(1) Bestuurder der stichting is de Ge
-machtigde voor industrieele verplaatsing 
(Bevollmächtigte für industrielle Umsied
lung), die als zoodanig bij uitsluiting bevoegd 
is om haar te vertegenwoordigen en om be
schikkingshandelingen te verrichten. 



(2) De Gemachtigde voor industrieele 
verplaatsing stelt de statuten der stichting 
vast. In de statuen kan worden bepaald, dat 
de bestuurder der stichting de in de statuten 
omschreven organen van dezelve kan mach
tigen de stichting rechtsgeldig te verteget;i
woordigen. 

Artikel 3. 
Dit decreet treedt in werking op 17 Juni 

1944. 
's-Gravenhage, 16 Juni 1944. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederland;che gebied, 

SEYSS-INQUART. 

1 Juni 1944. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van So
ciale Zaken tot wijziging en aanvulling 
van het Ziekenfondsenbesluit en tot 
aanvulling van het Besluit No. 217/,941 
(Derde Uitvoeringsbesluit ingevolge het 
Ziekenfondsenbesluit). (Verordeningen
blad, Aflevering-u). 

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

, Artikel 1. 

Het Ziekenfondsenbesluit (Besluit No. 
160/1941) wordt gewijzigd en aangevuld als 
volgt: • 

1. 
1) In artikel 2 wordt na lid 1 een nieuw 

lid 2 ingevoegä, luidende als volgt: 
,,(2) De Commissaris, belast met het 

toezicht op de ziekenfondsen, bedoeld in ar
tikel 13, kan ten aanzien van bepaalde groe
pen van personen één of meer ziekenfondsen 
aanwijzen, waarbij zij bij uitsluiting tot het 
sluiten van een verzekering, als bedoeld in 
artikel 1, kunnen worden toegelaten." · 

2) Het tegenwoordige lid 2 van artikel 2 
wordt lid 3. 

II. 
De tweede zin van lid 1 van artikel 3 wordt 

gelezen: 
"Voor deze personén blijft het bepaalde in 

het derde lid van artikel 2 buiten toepassing." 

Artikel 2. 
In het Besluit No. 217/1941 (Derde Uit

voeringsbesluit ingevolge het Ziekenfondsen
besluit) wordt na artikel 8 een artikel 8a 
ingevoegd, luidende als volgt: 

,,Artikel 8a. 
De Commissaris is bevoegd ten aanzien 

van bepaalde groepen van verzekerden rege
len te stellen, waarbij deze in hun keuze niet 
beperkt zijn tot de in hun woonplaats of in 
de naaste omgeving daarvan gevestigde huis
artsen, specialisten, tandartsen, tandheel
kundigen, apotheken, vroedvrouwen en zie
kenhuizen." 

20 1944 . 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op 17 Juni 

1944. 
Amsterdam, 1 Juni 1944. 

De wnd. S .-G. v. h. Dep. v. S. z.; V ERWEY. 

5 Juli 1944. TWEEDE BESLUIT van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken tot aanvulling 
van het Besluit No. 167/1940 betreffende 
de verrekening van keurloonen bij aan
wijzing van centrale slachtplaatsen. 
(Verordeningenblad, Aflevering 12.) 

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. 

Achter artikel 4 van het Besluit No. 167/ 
1940 betreffende de verrekening van keur
loonen bij aanwijzing van centrale slacht
plaatsen, zooals gewijzigd en aangevuld bij. 
Besluit No. 82/i942, wordt een artikel 4a 
ingevoegd, luidende als volgt: 

.,Artikel 4a. 
Voor zoover vleesch 4igevolge maatrege

len door of vanwege het Bedrijfschap voor 
Vee en Vlce~c-h wordt uitgevoerd uit een ge
meente naar een andere gemeente, waarmede 
de eerste gemeente geen gezamenlijke rege
ling heeft van den Keuringsdienst, als be
doeld in artikel 20 van de Vleeschkeurings
wet (Staatsblad 1919 No. 524), dan zal, in
dien bij invoer van dit vleesch in de eerst
genoemde gemeente invoerkeurloon wordt 
geheven, deze · gemeente verplicht zijn de 
kosten van het in de andere gemeente plaats
gevonden onderzoek te betalen en wel tot 
een maximum van drievierde gedeelte van 
het invoerkeurloon, hetwelk de gemeente met 
betrekking tot het vleesch ontvangen heeft, 
terwijl de gemeente, waarheen het vleesch 
werd uitgevoerd, hiervoor geen invoerkeur
loon zal mogen heffen." 

Artikel 2. 
Dit besluit treedt in werking op II Juli 

1944. 
Amsterdam, s Juli 1944. 

De wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 

N °. 36. 

7 Juli 1944. BESCHIKKING van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Landbouw en Visscherij ingevolge 
de Distributiewet 1939 (distributie van 
visch en garnalen). (Verordeningenblad, 
Aflevering 12.) 

Ingevolge artikel 4 van de Distributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met de §§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/t940 van den Rijkscom!nissaris voor 



1944 

het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Artikel r. 
Alle versche en verduurzaamde visch en 

garnalen, m et uitzondering van forel, pos, 
zalm, zeebliek en in glas of blik verpakte 
vischconserven, worden aangewezen als dis
tributiegoederen in den zin van artikel 4 van 
de Distributiewet 1939. 

Artikel 2. 

De voor de uitvoering van artikel x noo
dige voorschriften worden door den Secreta
ris-Generaal van het Departement van Land
bouw en Visscherij vast gesteld. 

Artikel 3. 
Deze beschikking treedt in werkin~ op xo 

Juli 1944. · . 
's-Gravenhage, 7 Juli 1944. 

De S.-G. van het Dep. van Landb. en V. 
H. M. HIRSCHFELD. 

27 Juni I944· BESLUIT van de Secretaris
sen-Generaal van de Departementen 
van Financiën en van Justitie betref
fende minimum-hypotheekrenten. (Ver
ordeningenblad, Aflevering 13.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/x940 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 r. 

(x) Het is verboden ter zake van .schuld
vorderingen, gedekt door hypotheek op n iet
agrarisch onderpand, een lagere rente dan 
4 % 's jaars overeen te komen, te voldoen of 
aan t e nemen. 

(2) Ter zake van schuldvorderingen, 
welke een lagere rente dan 4 % 's jaars dra
gen, is het verboden hypotheek op niet-agra
risch onderpand te verleenen of te nemen. 

(3) Onder "niet-agrarisch onderpand" 
worden in dit besluit verstaan onroerende 
zaken, met uitzondering van: 

x) land in den zin van het Besluit No. 
219/ 1940, houdende regelen met betrekking 
tot rechtshandelingen ten aanzien van land
bouwgronden, zooals laatstelijk gewijzigd bij 
Besluit No. 103/1942; 

2) de rechten van vruchtgebruik, opstal, 
erfpacht, grondrenten en bel,demming op zoo
danig land. 

(4) Dit artikel is niet van toepassing op: 
1) hypotheken, verleend vóór 28 Juni 

1944, tenzij de rente ten tijde van de inwer
kingtreding van dit besluit 4 % of meer be
droeg; 

2) hypotheken, welke op de bestaande 
voorwaarden worden overgesloten als gevolg 
van de toepassing van het Liquidatiebesluit 
1941 (No. 172); 

3) crediethypotheken ten behoeve van 
leden van de Hoofdgroep Banken; 

4) schuldvorderingen wegens overbedee
ling bij boedelscheiding. 
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Artikel 2. 

Het is den schuldeischer uit hoofde van 
een schuldvordering, gedekt door hypotheek 
op niet-agrarisch onderpand, verboden, den 
schuldenaar hetzij zelf, hetzij door een tus
schenpersoon, op eenigerlei wijze te gemoet 
te komen in de op de notarieele akte vallen
de kosten, in de kosten, verbonden aan de 
taxatie van het onderpand, en, in geval van 
oversluiting, in de kosten, verbonden aan het 
verwerven van kwijting ,van de vorige schuld
vordering 4!!1 van royement van de oorspron
kelijke inschrijving in het hypotheekregister. 

Artikel 3. 
Hypotheken ter zake van schuldvorderin

gen, waarvan de overeengekomen rente in 
strijd is meti de bepalingen van dit besluit, 
worden door de bewaarders van de hypothe
ken niet in de hypotheekregisters ingeschre
ven. Heeft een inschrijving desondanks plaats 
gevonden, dan is zij nietig en wordt zij ambts
h alve doorgehaald. 

Artikel 4. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financiën is bevoegd zoowel in 
het algemeen als voor een bepaald geval uit
zonderingen op het bepaalde in de artikelen 
1 tot en met 3 toe te staan. 

Artikel 5. 
(x) Overtreding van het bepaalde in de 

artikelen x en 2 wordt gestraft met geldboete 
van ten hoogste vijftig duizend gulden. 

(2) Indien een in het vorige lid strafbaar 
gesteld feit wordt begaan door of vanwege 
een rechtspersoon, wordt de strafvervolging 
ingesteld en de straf uitgesproken tegen hem, 
die tot het plegen van het feit opdracht gaf 
of die de feitelijke leiding had bij het ver
boden handelen. 

(3) De in het eerste lid strafbaar ge
stelde feiten worden b eschouwd als overtre
dingen. 

Artikel 6. 
Overeenkomsten, welke vóór de inwer

kingtreding van dit besluit doch nà 27 Juni 
1944 in strijd met de begmselen van dit be
sluit zijn aangegaan, blijven geldig, met dien 
verstande, dat de rente van de schuldvorde
ring met ingang van de inwerkingtreding -1.i % 
's jaars bedraagt. 

Artikel 7. 
Het Besluit ter voorkoming van opdrijving 

van hypotheekrenten 1940 (No. 235) blijft 
onverminderd van kracht. 

Artikel 8 . 

Dit besluit treedt in werking op 29 Juli 
1944. 

Deventer _ 
-----, 27 Juni 1944. 
Apeldoorn 

De wnd. S.-G. v. h. Dep. v. Financiën, 
M. M. ROST VAN TONNINGEN. 

D e S.-G. v. h . Dep. v. Just. , S CHRIEK&. 
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N°. 38. 

8 Juli z944. ' BESCHIKKING van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
ingevolge de Distributiewet 1939 (niet 
metalen vervangingsmiddelen voor tand- ' 
rubber). (Verordeningenblad, Afleve
ring 13.) 

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
paaM: 

Artikel r. 

Niet-metalen vervangingsmiddelen voor 
tandrubber worden aangewezen als distribu
tiegoederen in den zin van artikel 4 der Dis
tributiewet 1939. 

Aztikel 2. 

De voor de uitvoering van artikel 1 noo
dige voorschriften worden door den Secreta
ris-Generaal van het Departement van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart vastgesteld 
en in de Nederlandsche Staatscourant be
kendgemaakt. 

Artikel 3. 
Deze beschikking treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
Amersfoort, 8 Juli 1944. 

De S.-G. van het Dep. v. H., N . en S ., 
H. M . HIRSCHFELD. 

N°. 39. 

z4 April z944. DERTIENDE UITVOE
RINGSBESLUIT van den Commissaris 
voor de belangen van de voormalige Ne
derlandsche 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 grond van artikel 1 der Verordening 
No. n4/1940 nopens maatregelen ten aanï 
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-Ge
neraal van de Departementen van Financiën 
en van Binnenlandsche Zaken wordt bepaald: 

Artikel r. 

Het tweede lid van artikel 23b der Pen
sioenwet voor de zeemacht (Staatsblad 1922, 

No. 65) wordt gelezen als volgt: 
"2. Het bepaalde bij het vorig lid is mede 

van toepassing ten aanzien van den gewezen 
militair, die met ingang van een datum vóór 
II April 1939 uit den militairen dienst is ont
slagen en uit dien hoofde is gepensionneerd 
krachtens het bepaalde onder 2°., a of b, van 

1944 

artikel 2, en voorts ten aanzien van den ge
wezen militair, die is gepensionneerd krach
tens het bepaalde onder 2 ° ., c, van artikel 2, 

echter met dien verstande, dat de vermin
dering van het pensioen niet meer zal be
dragen dan de helft daarvan.'' 

Artikel 2. 

Het tweede lid van artikel 23b der Pen
sioenwet voor de landmacht (Staatsblad 
1922, No. 66) wordt gelezen als volgt: 

"2. Het bepaalde bij het vorig lid is mede 
van toepassing ten aanzien van den gewezen 
militair, die met ingang van een datum vóór 
II April 1939 uit den militairen dienst is 
ontslagen en uit dien hoofde is gepension
neerd krachtens het bepaalde onder 2 ° ., a of 
b, van artikel 2, en voorts ten aanzien van 
den gewezen militair, die is gepensionneerd 
krachtens het bepaalde onder 2 ° ., c, van ar
tikel 2, echter met dien verstande, dat de 
vermindering van het pensioen niet meer zal 
bedragen dan de helft daarvan." 

Artikel 3. 
In artikel 2 ra der Pensioenwet voor het 

personeel der Koninklijke marinereserve 
(Staatsblad 1923, No. 355) wordt in het eer
ste lid achter het woord "militair" een dub
belpunt geplaatst en worden de woorden "die 
is gepensionneerd op grond van het bepaalde 
bij artikel 2" vervangen door de woorden: 

,,a. die is gepensionneerd op grond van 
het bepaalde bij artikel 2, onder 1 °., 

b. die met ingang van een datum vóór II 
April 1939 uit den militairen dienst is ont
slagen en uit dien hoofde is gepensionne11rd 
op grond van het bepaalde bij artikel 2, on
der 2 ° ., a of b, 

c. die is gepensionneerd op grond van het 
bepaalde bij artikel 2, onder 2°., c,". 

Artikel 4. 
In artikel 2 ra der Pensioenwet voor het 

reserve-personeel der landmacht (Staatsblad 
1923, No. 356) wordt in het eerste lid achter 
het woord "militair" een dubbelpunt ge
plaatst en worden de woorden "die is ge
pensionneerd op grond van het bepaalde bij 
artikel 2" vervangen door de woorden: 

"a. die is gepensionneerd op grond van 
het bepaalde bij artikel 2, onder 1°., 

b . die met ingar.g van een datum vóór 
II April 1939 uit den militairen dienst is onL 
slagen en uit dien hoofde is gepensionneerd 
op grond van het bepaalde bij artikel 2, on
der 2 °. , a of b, 

c . die is gepensionneerd op grond van het 
bepaalde bij artikel 2, onder 2° ., c,"~ 

Artikel 5. 
Dit besluit treedt in werking op 29 Juli 

1944 met terugwerkende kracht tot I Ja
nuari 1944. 

's-Gravenhage, 14 April 1944. 
De Comm. v. d. bel. v . d. vm. Ned. Weerm. 

RIÊTFELD. 
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rn Augustus z944. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende de in
voering van de functie van Secretaris
Generaal voor Verkeer en Energie. (Ver
ordeningenblad, Aflevering 14.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer betreffende de uitoefening der re
geeringsbevoegdheden in Nederland van 18 
Mei 1940 (R.W.B . I, blz. 778) bepaal ik: . 

Artikel 1. 

( 1) De aangelegenheden 
1) van het transportwezen, met name de 

spoor- en tramwegen, hèt wegverkeer, de ge
heele binnen- en zeescheepvaart, alsmede de 
luchtvaart, 

2) van de electriciteitsvoorziening, 
1) van de gasvoorziening en 
4) van de drinkwatervoorziening 

\ vallen binnen de bevoegdheid van den Se
cretaris-Generaal voor Verkeer en Energie. 

(2) Ten aanzien van den Secretaris-Ge-
. neraal zijn artikel 3, lid 2, der Verordening 

No. 3/1940 tot uitoefening der regeeringsbe
voegdheden in Nederland en de Verordening 
No. 23/I940 betreffende de bevoegdheden 
van de Secretarissen-Generaal van de Ne
derlandsche Departementen van Algemeen 
Bestuur van toepassing. 

Artikel 2. 

Voor zoover de in artikel 1, lid 1, genoem
de aàngelegeqheden tot dusver onder de be
voegdheid van andere Departementen val
len, gaan deze met inbegrip van de daarmede 
samenhangende en in deze Departementen 
behandelde personeele en begrootingsaange
legenheden over op den Secretaris-Generaal 
voor Verkeer en Energie. 

Artikel 3. 
De Rijkscommissaris voor het bezette Ne

derlandsche gebied (Commissaris-Generaal 
voor Financiën en Economische Zaken, voor 
zoover een en ander raakt aan de bevoegd
heid van een anderen Commissaris-Generaal, 
in overeenstemming met dezen) kan ter uit-

l voering van deze verordening verdere maat
regelen treffen . 

Artikel 4. 
Deze verordening treedt in werking op 1 s 

Augustus 1944. 
's-Gravenhage, 10 Augustus 1944. 

De Rijkscommissaris voof' het bezette 
Nederlandsche Gebied, 

SEYSS-INQUART. 

rn Augustus z944. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende het 
beschikkingsrecht over goederen tijdens 
hun vervoer op de Nederlandsche spoor
wegen. (Verordeningenblad, Aflevering 
14.) 

Op grond van § s van het Decreet van den 
Führer betreffende de uitoefening der regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

Ingeval door overmacht het regelmatige 
verloop van het spoorwegverkeer ten gevolge 
van ophooping van goederen op de stations 
in gevaar wordt gebracht en de verdere ver
zendinf der goederen naar het station van 
bestemming, hetwelk is bepaald door den
gene, die .gerechtigd is over het goed te be
schikken, onmogelijk wordt gemaakt, kan de 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied (Commissaris-Generaal voor 
Financiën en Economische Zaken) of de door 
hem aangewezen instantie bepalen, dat de 
goederen, welke zich in het openbare verkeer 
bevinden, worden opgeslagen of doorgezon
den dan wel aan een door hem (haar) aan
gewezen anderen ontvanger worden afgele
verd, zonder dat tevoren de toeste~ming 
moet worden gevraagd van dengene, die ge
rechtigd is over het goed te beschikken. Deze 
laatste wordt door de instanties van de 
spoorwegen onverwijld met den getroffen 
maatregel in kennis gesteld. 

Artikel 2. 

(1) Indien goederen overeenkomstig ar
tikel 1 aan een anderen ontvanger worden 
afgeleverd, dan wordt deze door de afleve
ring eigenaar. Op dit zelfde tijdstip vervallen 
de rechten, die derden op deze goederen 
hebben. 

(2) Wanneer de goederen onderweg wa
ren ter uitvoering van een koopovereen
komst, dient de nieuwe ontvanger aan den
gene, die gerechtigd is over het goed te be- • 
schikken, den volgens de koopovereenkomst 
verschuldigden prijs als vergoeding te be
talen. Is deze hooger dan de volgens de be
st,iande voorschriften toelaatbare prijs, dan 
is de ontvanger slechts verplicht den volgens 
de bestaande voorschriften toelaatbaren prijs 
te betalen: Kan de overeengekomen prijs niet 
worden vastgesteld of zijn de goederen niet 
ter uitvoering van een koopovereenkomst 
onderweg, dan dient als vergoeding aan den
gene, die gerechtigd is over het goed te be
schikken, de volgens de bestaande voorschrif-
ten toelaatbare prijs te worden betaald. · 

(3) De Rijkscommissaris (Commissaris
Generaal voor Financiën en Economische 
Zaken) of de door hem aangewezen instantie 
kan in afwijking van de bepalingen van het 
eerste lid bepalen, dat bij de aflevering aan 
een anderen ontvanger de eigendom niet 
overgaat; voorts kan hij de vergoeding, die 
in een dergelijk geval door den ontvanger 

, aan dengene, die gerechtigd is over de goe
deren te beschikken, moet worden betaald in , 
afwijking van de bepalingen van het tweede 
lid vaststellen. 

Artikel 3. 
(1) Indien de goederen overeenkomstig 

de bepalingen van de artikelen 1 en 2 aan een 
anderen ontv anger worden afgeleverd, dan 
wordt de vracht rechtstreeks berekend van 
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het vertrekstation tot aan de plaats van af
levering der goederen. G edurende het opont
houd of het .opslaan der goederen is vanaf 
het tijdstip van aankomst op het tusschen _:
station tot het moment, dat het goed voor 
den nieuwen ontvanger wordt gereedgehou
den, ~een staan- of opslaggeld verschuldigd. 

(2) De nieuwe ontvanger is tegenover de 
spoorwegen aansprakelij k voor alle nog niet 
betaalde vracht- en bij komende kosten. 

(3) Te veel beta alde bedragen orden 
door de spoorwegen terugbetaald. 

Artikel 4. 
Deze verordening treedt in werking op II 

Augustus 1944. 
's-Gravenhage, ra Augustus 1944. 

D e Rijkscorrunissaris voor het bezette 
Nederlandsche Gebied , 

SEYSS-INQUART . 

ro Augustus r944. TIENDE VERORDE
NING van den R ijkscommissaris voor 
het bezette N ederlandsche gebied, hou
dende aanvulling der Verordening No. 
5r/r940 betreffende het invoeren van 
distributiekaarten en d istributiebons en 
levensmiddelenkaarten voor de Duitsche 
Weermacht voor den aankoop van le
vens- en voedermiddelen, die onder de 
dist ributie v allen of waarvan het ver
bruik in het a lgem een verboden is. (Ver
ordeningenblad, Aflevering 14.) 

Op grond van § 5 ~an het Decreet van den 
Führer betreffende de uitoefening d'er regee
ringsbevoegdheden in Nederland van r8 Mei 
1940 (R.W.B. I, blz. 778) b epaal ik in over
eenstemming met den Duitschen Weer
machtbevelhebber in Nederland: 

Artikel r. 

In de Verordening N o. 99/1943 (Negende 
Verordening, houdende aanvulling der Ver-
01 dening No. 51/1940 betreffende het invoe
ren van distributiekaarten en distributiebons 

· voor de Duitsche Weermacht voor den aan
koop van levens- en voedermiddelen, die 
onder de distributie vallen of waarvan het 
verbruik in het algemeen verboden is) wor
den de artikelen r en 2 vervangen .door een 
nieuw artikel r, luidende als volgt : 

,,Artikel r. 

In het bezette Nederlandsche gebied wordt 
ingevoerd een blauwrose militaire distribu
tiebon met zwarten opdruk voor één dag
rantsoen tabak.'' 

Artikel 2 . 
In de bijlage wordt het model opgenomen 

van den nieuw ingevoerden militairen distri
butiebon voor tabak. 

Artikel 3. 
De militaire distributiebon voor tabak, die 

door de Verordening No. 99/1943, zooals deze 
tot dusver luidde, werd ingevoerd, wordt on
geldig. J?e hoeveelheid tabak, welke tot dus-
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ver op deze bon werd verstrekt, wordt, be
houdens nadere vaststelling overeenkomstig 
de Verordening No. 99/1943, eveneens ver
strekt op den nieuw ingevoerden militairen 
distributiebon voor tabak. 

Artikel 4. 
Deze verordening treedt in werking op 15 

Augustus 1944. 
's-Gravenhage, ro Augustus 1944. 

De Rijkscorrunissaris voor het bezette 
Nederlandsche Gebied, 

S EYSS-INQUART. 
Bijlage. 

Cliché d istributiebon 
(blauwrose) 

27 Juli r944. TWEEDE BESLUIT van de 
Secret arissen- Generaal van de Depar
tementen van Landbouw en Visscherij, 
van Fina nciën, van Justitie en van Bin
n enlandsche Zaken en van den Gemach
tigde v oor de Prijzen tot wijziging van 
h et Besluit No. 219/1940, houdende re
gelen met betrekking tot rechtshande
lingen t en aanzien van landbouwgron
den. (Verordeningenblad, Aflevering 14.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940, gelet op de attikelen r en 2 der Ver
ordenin g No. u 5/r 942 betreffende de be
voegdheden v an · den Gemachtigde voor _de 
Prijzen 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. 

Aan artikel 4, eerste lid, van het Besluit 
No. 219/1940, houdende regelen met betrek
king tot rechtshandelingen t en aanzien van 
landbouwgronden, zooals gewijzigd bij Be
sluit No. 103/1942, worden de volgende woor
den toegevoegd : 

"of bij een akte, welke dusdanig door een 
persoon, aangewezen overeenkomstig artikel 
7, tweede lid, is opgemaakt, dat uit deze 
akte blijkt, dat een zoodanige persoon haar 
heeft opgemaakt.". 

Artikel 2. 
Dit b eslui t treedt in werking op x x Augus

tus 1944 met terugwerkende kracht tot 22 
September 1942. 

's-Gravenhage l 
Deventer 
Apeldoorn , 27 Juli 1944. 
Apeldoorn 
Deventer 

De S.-G. v . h. D ep. v. L. en V., 
H . M. HIRSCHFELD. 

De wnd. S .- G . v . h . Dep. v . Fin. H. P o sTMA. 

De S.-G. v. h . Dep. v. Just., SCHRIEKE, 

De S .- G . v. h. Dep. v. B. Z., FREDERIKS. 

De Gemachtigde voor de Prijzen, SCHOKKER. 
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20 Juli r944. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Financiën betreffende verhooging van 
opcenten op den tabaksaccijns. (Veror
deningenblad, Aflevering 14.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/t940 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) Artikel 5 der Tabakswet (Staatsblad 
192I, No. 712), laatstelijk gewijzigd bij Be
sluit No. 53/1941, wordt gelezen als volgt: 

"De accijns bedraagt voor sigaren met 
dichtgewerkten kop, wegende per rnoo stuks 
3½ kilogram of meer, 20 ten honderd, voor 
andere sigaren 25 ten honderd, voor rook- en 
pruimtabak en snuif 30 ten honderd en voor 
sigaretten 50 ten honderd van den kleinhan-
delsprijs. ' · 

Op den accijns van sigaren en sigaretten 
worden 200 opcenten en op dien van rook
en pruimtabak en snuif 300 opcenten ge-
heven. · 

De wijze van berekening van den in het 
eerste lid bedoelden accijns wordt bepaald 
door den Secretaris-Generaal · van het De
partement van Financiën." 

(2) De artikelen 2 en. 3 van het Besluit 
No. 53/1941 betreffende verhooging van den 
tabaksaccijns zijn van overeenkomstige toe
passing. 

Artikel 2. 

(1) Degene, die de voorschriften van dit 
besluit of die, uitgevaardigd ter aanvulling 
en ter uitvoering daarvan, overtreedt, wordt 
gestraft met een boete van ten hoogste dui
zend gulden. 

(2) Zegels, waarvan de voorgeschreven 
inleveriQg is nagelaten, kunnen worden in 
beslag genomen en verbeurdverklaard. 

Artikel 3. 
(1) De ,feiten, strafb~ar gest eld bij of 

krachtens dit besluit, zijn misdrijven. 
(2) De feiten worden vánwege den Se

cretaris-Generaal van het Departement van 
Financiën 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 De
partement van Financiën kan toestaan, dat 
bij of krachtens dit besluit strafbaar gestelde 
feiten bij transactie worden afgedaan. 

(4) De in zake van invoerrechten en ac
cijnzen geldende bepalingen voor het geval 
van wanbetaling van geldboete, zijn ten aan
zien van ingevolge dit besluit opgelegde geld
boeten van toepassing. 

Artikel 4. 
(1) Indien een bij of krachtens dit be

sluit strafbaar gesteld feit wordt begaan door 
of vanwege een rechtspersoon, wordt de 
strafvervolging ingesteld en de straf uitge
sproken tegen de lede'n van het bestuur. 
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(2) Geen straf wordt uitgesproken tegen 
den bestuurder, van wien blijkt, dat het feit 
b uiten zijn toedoen is begaan. 

Artikel 5. 
Dit besluit treedt in werking met ingang 

van 15 Augustus 1944. ' 
Deventer, 20 Juli 1944. 

De wnd. S.-G. v. h. Dep. v. Fin. H . PosTMA. 

N °. 45. 

4 Juli r944. EERSTE BESLUIT van de 
Secretarissen-Generaal van de Departe
menten van Binnen landsche Zaken en 
van F,inanciën tot, wijziging van het Be
sluit op de Ondernem ingsbelasting 1942. 
(Verordeningènblad, Aflevering 14.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/t940 van den 
R ij kscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 

Het Besluit op de Ondernemingsbelasting 
1942 (No. 50/t942) wordt gewijzigd als volgt : 

I. 
(1) In artikel 9, onder 1, worden de 

woorden "onroerende zaken" vervangen door 
de woorden "gebouwde en ongebouwde eigen
dommen". 

(2) In artikel 9, onder 2, worden de 
woorden "aandeelen in de winst" vervangen 
door de woorden "aandeelen in de winst (ar
tikel 7)". 

II . 
(1) In artikel II, vierde lid, onder 1, 

worden de woorden "onroerende zaken" ver
vangen door de woorden "gebouwde en onge
bouwde eigendommen". 

(2) In artikel II, vierde lid, onder 2, 
wordtn na het woord "ondernemingen'' in
gevoegd de woorden ,,(geldleeningen daar
onder niet begrepen)". 

III. 
Artikel 31 wordt gelezen als volgt : 

, ,,Artikel 3 1. 

(1) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financiën is bevoegd: 

1) t er vergemakkelijking van de heffing 
van de belasting of van de controle op de 
heffing van de belasting van dit besluit af
wijkende voorschriften uit te vaardigen; 

2) voor bepaalde gevallen of groepen 
van gevallen te gemoet te komen aan onbil
lijkheden van overwegenden aard, welke zich 
bij de toepassing van dit besluit mochten 
voordoen . 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financiën is bevoegd bij voor_ 
schriften, welke hij krachtens het eerste· lid 
uitvaardigt, ook aan andere personen dan 
den belastingplichtige verplichtingen op te 
leggen." 
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IV. 
Artikel 33 wordt gelezen als volgt: 

,,Artikel 33. 
(1) Voor zoover in dit besluit niet anders 

is bepaald, geven de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Binnenlandsche 
Zaken en van Financiën te zamen de ter aan
vulling en ter uitvoering van dit besluit 
noodzakelijke voorschriften. 

(2) De Secretarissen-Generaal van de 
Departementen van Binnenlandsche Zaken 
en van Financiën zijn bevoegd bij voorschrif
ten, welke zij krachtens het eerste lid uit
vaardigen, ook aan andere personen dan den 
belastingplichtige verplichtingen op te leg
gen." 

Artikel 2. 
De tekst van het Besluit op de Onderne

mingsóelasting 1942, zooals deze komt te 
luiden ingevolge het bepaalde in artikel 1, 
is voor het eerst van toepassing op het be
lastingjaar 1944. 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op II Augus

tus 1944. 
Apeldoorn 
-----, 4 Juli 1944. 
Deventer 

De S .-G. v. h. D ep. v. B. Z., FREDERIKS. 

De wnd. S .-G. v. h. Dep. v. Fin. H . P osTMA. 

N °. 46. 
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z Augustus z944. BESLUIT van den Se
cretaris- Generaal van het Departement 
van Waterstaat betreffende het vervoer 
van goederen door middel van voertui
gen, voortbewogen door paarden, muil
ezels of muildieren (Vervoerbesluit 
Paardentractie 194.;}I). (Verordeningen
blad, Aflevering 14.) 

Op grond van§ 1 van de Verordening No. 
15/r940 en de §§ 2 en 3 van de Verordening 
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Artikel 1. 

Het vervoer van goederen langs den weg 
met door paarden, muilezels of muildieren 
voortbewogen voertuigen is slechts geoor
loofd na verkregen toestemming van den 
Rijksinspecteur van het Verkeer in het 
district, waar het goed wordt aangéboden. 

Artikel 2. 
De Secretaris- Generaal van het Departe

ment van Waterstaat kan nadere voorschrif
ten uitvaardigen betreffende de aanmelding 
van transporten en de verdeeling daarvan 
over de beschikbare transportcapaciteit. Deze 
worden in de Nederlandsche Staatscourant 
bekendgemaakt. 

Artikel 3. 
Het bepaalde in artikel 1 geldt niet voor 

het eigenvervoer in de landbouwbedrij ven, 
alsmede voor die transporten, welke door den 

Secretaris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat of namens hem door den 
Rijksinspecteur voor het Verkeer worden 
aangewezen. 

Artikel 4. 
(1) Hij die in strijd handelt met de be

palingen van dit besluit of met de op grond 
daarvan uitgevaardigde voorschriften, wordt 
gestraft met hechtenis van ten hoogste één 
jaar en met geldboete van ten hoogste tien 
duizend gulden of met een dezer straffen. 

(2) Met betrekking tot de overtreding 
van de bepalingen van dit besluit of de op 
grond daarvan uitgevaardigde voorschriften 
is het bepaalde in de artikelen 3, tweede en 
derde lid, 4, 5 en 6 van de Wet Gebruik Ver
voermiddelen (Staatsblad 1939, No. 528) 
van overeenkomstige toepassing. 
r 

Artikel 5. 
(1) Dit besluit treedt in werking op 12 

Augustus 1944. 
(2) Het wordt ·aangehaald als "Vervoer

besluit Paardentractie 1944/I". 
Utrecht, 1 Augustus 1944. 

De S.-G. v. h. Dep. v. W ., W. v. D . VEGTE. 

N °. 47. 

2z Juli z944. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken tot wijziging en aanvul
ling van het Besluit No. 201/1941 (Twee
de Uitvoeringsbesluit ingevolge het Zie
kenfondsenbesluit) en tot wijziging van 
het Besluit No. 217/1941 (Derde Uit
voeringsbesluit ingevolge het Zieken

fondsenbesluit ). (Verordeningenblad, Af
levering 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 Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 

Het Tweede U itvoeringsbesluit ingevolge . 
het Ziekenfondsenbesluit (Besluit No. 201/. 
1941, zooals laatst elijk gewijzigd bij Besluit 
No. u6/1943) wordt gewijzigd en aangevuld 
als volgt: 

(1) Aan artikel 1, lid 1, wordt een volzin 
toegevoegd, luidende als volgt: ,,Aan een er
kenning en aan een toelating kunnen voor
waarden worden verbonden, welke de Secre
taris-Generaal op voordracht van den Com- · 
missaris te allen tijde kan wijzigen en intrek
ken." 

(2) In artikel 1, lid 3, worden na de 
woorden "toelatingen" ingevoegd de woor
den "alsmede een wijziging of een intrekking 
van daaraan verbonden voorwaarden". 

II. 
(1) In artikel 36, lid 1, komen de woor

den: ,,Aan deze voorloopige erkenning of toe
lating kunnen voorwaarden worden verbon
den." te vervallen. Tevens worden twee vol-
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zinnen' toegevoegd, luidende als volgt: ,,De 
voorloopige erkenning of toelating kan te 
·allen tijde worden ingetrokken; Aan deze 
voorloopige erkenning of toelating kunnen 
voorwaarden worden verbonden, welke te al
len tijde kunnen worden gewijzigd of inge
trokken." 

(2) In artikel 36, lid 2, worden de woor
den "30 Juni 1944'' vervangen door de woor
den "30 Juni 1945". 

Artikel 2. 
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In artikel 13 van het D erde Uitvoerings
besluit ingevolge het Ziekenfondsenbesluit 
(Besluit No. 217/1941, zooals laatstelijk aan
gevuld bij Besluit No. 34/r944) worden de 
woorden " 1 Juli 1944" telkens vervangen 
door de woorden " 1 Juli 1945". In den Duit
schen tekst worden voorts de woorden "30. 
Juni 1944" vervangen door de woorden "30. 
Juni 1945". 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op 11 Augus

tus 1944, met dien verstande, dat het bepaal
de in artikel 1, onder I en II, lid 1, in wer
king treedt met terugwerkende kracht tot 1 
November 1941, terwijl de overige bepalin
gen met terugwerkende kracht tot 29 Juni 
1944 in werking treden. 

Amsterdam, ' 21 Juli 1944. 
De wnd. S .-G. v. h . Dep. v. S. Z ., VERWEY. 

5 December 1944. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende de· 
Technische Noodhulp. (Verordeningen
blad, Aflevering 15.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer over de uitoefening der regeerings
bevoegdheden in Nederland van 18 Mei 1940 
(R.W.B. I , blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

Het is de taak van de Technische Nood
hulp in Nederland om in samenwerking met 
de politie 

1) bij algemeene noodtoestanden, in het 
bijzonder bij rampen, ernstige storingen van 
de openbare nutsbedrijven en van de open
bare verkeersmiddelen, alsmede 

2) bij ingevaarbrenging van het alge
meen belan~ door storing van andere open
bare of particuliere bedrijven 
technische hulp te verleenen, schade te her
stellen en den normalen toestand weder te 
doen intreden. 

Artikel 2. 
(1) De Technische Noodhulp bestaat uit 

een vaste kern en uit leden, die niet bij wijze 
van hoofdberoep werkzaam zijn. De vaste 
kern wordt benoemd door den leider van de 
Technische Noodhulp, voor zoover niet de 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied (Commissaris- Generaal voor 
de Openbare Veiligheid) de benoeming voor
behoudt. Zij heeft, wat betreft haar bezol-
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diging en verzorging, de rechtspositie van 
'een politie-ambtenaar. De Rijkscommissaris 
(Commissaris-Generaal voor de Openbare 
Veiligheid) kan t en aanzien hiervan nadere 
bepaiingen vaststellen en daarbij van de be
staande voorschriften afwijken. · 

(2) De leden, die niet bij wijze van 
hoofdberoep werkzaam zijn, worden in den 
regel op grond van hun vrijwillige aanmel
ding door den leid~r van de Technische 
Noodhulp aangenomen en worden verplicht 
tot een behoorlijke vervulling van hun taak. 
Indien noodzakelijk, kunnen de leider der 
Technische Noodhulp en ook, wanneer geen 
uitstel kan worden gedoogd, de door hem 
gemachtigde plaatselijke leiders aan daartoe 
geschikte personen de verplichting opleggen 
tot het verrichten van tijdelijke diensten als 
niet bij wijze van hoofdberoep werkzaam lid. 
Voor de leden der Technische Noodhulp, qie 
niet bij wijze van hoofdberoep werkzaam 
zijn, zijn de artikelen 8 tot en met 14 der 
Verordening No. 57/1942 betreffende de in
stelling van een vrijwillige hulppolitie van 
overeenkomstige toepassing. Het eerste lid, 
laatste volzin, is van toepassing. 

Artikel 3. 
De Technische Noodhulp staat onder den 

Rijkscommissaris (Commissaris-Generaal 
voor de Openbare Veiligheid). 

Artikel 4. 
(1) De kosten der Technische Noodhulp 

kome n ten laste van den Staat der Neder-
landen. · 

(2) De door het-inzetten der Technische 
Noodhulp ontstane kosten komen ten laste 
van dengene, ten behoeve van wien de Tech
nische Noodhulp heeft gehandeld, voor zoo
ver het niet een door de politie bevolen actie 
betreft ter opheffing van een algemeenen 
noodtoestand, waarvan zij de kosten - als 
zijnde politiekosten - draagt. Tot de kosten 
van het inzetten van de Technische Nood
hulp behooren alle daarmede samenhangen
de uitgaven. In geval van twijfel ovcer de 
hoogte der te vergoeden , kosten beslist de 
Rijkscommissaris ( Commissaris-Generaal 
voor de Openbare Veiligheid) definitief. 

Artikel 5. 
De ter uitvoering van deze verordening 

noodzakelijke voorschriften worden uitge~ 
vaardigd door den Rijkscommissaris (Com
missaris-Generaal voor de Openbare Veilig
heid). 

Artikel 6. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging met terugwerkende 
kracht tot 1 December 1944. 

's-Gravenhage, 5. December 1944. 
De Rijkscommissaris vbor het bezette 

Nederlandsche Gebied , 
SEYSS-INQUART. 
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22 November z944. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Justitie tot vereenvoudiging van de 
rechtspleging. (Verordeningenblad, Af
levering 15.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 

en 3 der Verordening No. 3/x940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt tot nader order, ter 
vereenvoudiging van de rechtspleging, het 
volgende bepaald: 

Artikel 1. 

De Hooge Raad vonnist steeds rriet drie 
raadsheeren, behalve in zaken, vermeld in 
artikel 92 van de :wet op de rechterlijke orga
nisatie. In deze zaken vonnist de Hooge 
Raad met zes raadsheeren. 

Artikel 2. 

( 1) Beroep in cassatie kan niet worden 
ingesteld. 

(2) De beslissingen of andere handelin
gen, welke niet meer aan cassatie zijn onder
worpen , bezitten kracht van gewijsde, tenzij 
tegen haar nog eenig ander gewoon rechts
middel openstaat. 

Artike~ 3. 
Artikel 2 heeft niet betrekking op ~assatie 

"in het belang der wet". Deze cassatie blijft 
mogelijk. 

Artikel 4. 
Waar in wettelijke voorschriften aan den 

Hoogen Raad werkzaamheden zijn opgedra
gen, liggende buiten het terrein van de cas
satie-rechtspraak, worden deze waargeno
men door het gerechtshof te 's-Gravenhage, 
met uitzondering van de werkzaamheden, 
omschreven in de artikelen 11-14, 88 en 92 
van de wet op de rechterlijke organisatie. 

Artikel 5. 
Dagvaardingen en andere exploiten aan 

den Staat worden uitgebracht aan den per
soon of het parket van den procureur-gene
raal bij een gerechtshof, ter keuze van den 
aanlegger. 

Artikel 6. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging met dien verstande, 
dat artikel 2 terugwerkt tot 1 7 September 
1944. 

(2) Voor zoover een tevoren ingesteld 
beroep in cassatie op dien datum nog niet 
was afgedaan, geldt dit beroep als vervallen. 

Apeldoorn, 22 November 1944. 
De S.-G. v. h. Dep. v. justitie SCHRIEKE. 

0
• 50. 

22 November 1944. BESLUIT van den Se_ 
cretaris-Generaal van het Departement 
van Justitie betreffende bescherming 
van schuldenaren. (Verordeningenblad, 
Aflevering 15.) 

--

28 1944 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/x940 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 rechter kan een schuldenaav een
of meermalen uitstel verleenen, indien aan
nemelijk is, dat hij ten gevolge van de bijzon
dere omstandigheden, welke zich ten gevolge 
van den oorlog sedert 10 Mei 1940 hebben 
voorgedaan, niet tijdig aan zijn verplichtin
gen kan voldoen. 

(2) Het uitstel kan voorwaardelijk ver
leend worden. Het kan tot een gedeelte van 
de verplichtingen worden beperkt. Het kan 
met terugwerkende kracht wo,;den verleend. 

(3) Het uitstel wordt verleend op ver
zoek van den schuldenaar of ambtshalve. Is 
ter zake nog geen geding bij den rechter aan
hangig, dan kan de schuldenaar zich bij een
voudig request tot den rechter wenden. 

(4) De beslissingen nopens het uitstel 
zijn niet aan hooger beroep onderworpen. 

Artikel 2. 

(1) De rechter kan de uitvoering van een 
door hem gegevert beslissing opschorten, in
dien hij meent, dat er aanleiding kan be
staan uitstel te verleenen ingevolge artikel 1. 

(2) Artikel 1 , tweede tot en met vierde 
lid, is van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
Apeldoorn, 22 November 1944. 

De S.-G. v. h . Dep." v . justitie SCHRIEKE. 

20 D ecember 1944. TWEEDE VERORDE
NING van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied, hou
dende aanvulling der Verordening No. 
137/1942 betreffende sociale verzorging 
van oorlogsdienstnemers. (Verordenin
genblad, Aflevering 16.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van 
den Führer over de uitoefening van de re
geeringsbevoegdheden in Nederland van 18 
Mei 1940 (R.W.B. I, b lz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

In artikel 13 der Verordening No. 137/1 942 
betreffende sociale verzorging- van oorlogs
dienstnemers, zooals aangevuld door Veror
dening No. n/1943, worden na de woorden 
" Waffen-SS," toegevoegd de woorden "de 
Duitsche Politie,". 

Artikel 2 . 

Deze verordening treedt in werking op 1 

Januari 1945. 
's-Gravenhage, 20 December 1944. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche Gebied, 

SEYSS- INQUART. 
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20 December z944. VEERTIENDE 
1
UIT

VOERINGSBESLUIT van den Com
missaris voor de belangen van de voor
malige Nederlandsche Weermacht no
pens maatregelen ten aanzien van de 
bezoldiging en verzorging van militair 
en burgerlijk personeel der voormalige 
N"ederlandsche Zee- en Landmacht. 
(Verordenjngenblad, Aflevering 16.) 

Op grond van artikel 1 der Verordening 
No. II4/1940 nopens maatregelen ten aanzien 
van de bezoldiging en verzorging van mili
tair en b urgerlijk personeel der voormalige 
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
ciën en van B innenlandsche Zaken wordt 
bepaald: 

Artikel 1. 
(1) Met handhaving van de tijdelijke 

toelage van zes ten honderd der bruto-bezol
diging, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van 
het Besluit No. 176/1941 (Derde Uitvoe
ringsbesluit nopens maatregelen ten aanzien 
van de bezoldiging en verzorging van mili
tair .en burgerlijk personeel der voormalige 
Nederlandsche Zee- en Landmacht) , zooals 
dit sederdien is gewijzigd, wordt, zoowel aan 
het jaarwedde- en het soldijgenietende be
roepspersoneel van zee- en landmacht, als 
aan het personeel der marine-reserve, het 
dienstplichtig personeel der zeemacht en het 
verlofspersoneel der landmacht, boven de ge
noten bezoldiging gedurende het verblijf in 
actieven, c.q. werkelijken, dienst een toelage 
verleend van tien ten honderd van de bruto
bezoldiging, voor zoover deze bruto-bezol
diging~ vermeerderd met laatstbedoelde toe
lage, een bedrag van f 2640 's jaars voor ge
huwden en eenige kostwinners en van f 1980 
's jaars voór ongehuwden niet eenige kost 
winners, niet overschrijdt. 

(2) Voor de beoordeeling of een onge
huwde als eenig kostwinner wordt be
schouwd, zijn de thans bij de zee- en land
macht geldende voorschriften van toepas-
sing. 

Artikel 2. 

De in artikel 1 bedoelde toelage van 10 % 
wordt in den pensioensgrondslag opgenomen 
en moet, evenals de 6 % toelage, voor de 
toepassing van 

1) artikel 4, tweede lid, van de Wacht
geldregeling voor het militaire personeel der 
zeemacht (Koninklijk besluit van 1 7 Augus
tus 1935, Staatsblad No. 516), 

2) artikel 72 der Bevorderingswet voor 
de landmacht 1902, 

3) artikel 5, derde lid, van de Wacht
geldregeling voor officieren, behoorende tot 
de landmacht (Koninklijk besluit van 17 
.Augustus 1935, Staatsblad No. 514), 

4) artikel 6, tweede lid, van de Wacht-

' geldregeling voor militairen der landmacht 
beneden den rang van officier (Koninklijk 
besluit van 17 Augustus 1935, Staatsblad 
No. 515), 
geacht worden een wiizigirig te brengen in 
de bezoldiging volgens de Regeling van de 
bezoldiging van het militaire personeel der 
zeemacht (Koninklijk besluit van II Maart 
1929, No. 60) en van de Regeling van de be
zoldiging, enz. voor het militaire personeel 
der landmacht (Koninklijk besluit van 4 De
cember 1933, No. 57). 

Artikel 3. 
(1 ) H et bedrag aan bruto-bezoldiging 

van de beroepsmilitairen der zeemacht en 
van de marinereserve met uitzondering van 
het ongehuwde personeel van de zeemacht 
beneden den stand van matroos der 1ste 
klasse, bedraagt, met inbegrip van de boven
bedoelde 6 % en 10 % toelagen, ten minste 
'f 1200 's jaars. 

(2) De bruto-bezoldiging van de be
roeps- en verlofsmilitairen van de land
macht, met uitzondering van hen, wier soldij 
per dag is bepaald, bedraagt, met inbegrip 
van de bovenbedoelde 6 % en 10 % toelagen, 
ten minste f 1200 's jaars. 

(3) Indien van iemand de bruto-bezol
diging, vermeerderd met de 6 % en de 10 % 
toelagen, beneden f 1200 's jaars blij ft, wordt 
het bedrag der laatstgenoemde toelage zoo
dánig verhoogd, dat een totaalbedrag aan 
wedde en toelagen van f 1200 's jaars wordt 
verkregen. 

(4) Het eerste tot en met derde lid zijn 
niet van toepassing op de militairen, die den 
leeftijd van 2 1 jaar niet hebben voleindigd. 

Artikel 4. 

H et minimum bedrag van de kindertoela
ge, bedoeld in artikel 69 van de Regeling 
van de bezoldiging van het militaire perso
neel der zeemacht (Koninklijk besluit van II 
M aart 1929, No. 60) en artikel 39, eerste 
lid, van het Reglement voor de militaire 
ambtenaren der landmacht (Koninklijk be
sluit van 22 Augustus 1931, Staatsblad No. 
378), wordt verhoogd tot f 200 's jaars per 
kind. 

Artikel 5. 

(1) Voor de toepassing van dit besluit 
wordt onder bruto-bezoldiging verstaan, de 
bezoldiging ( voor het personeel der zeemacht 
bij plaatsing aan wal), vermeerderd met de 
geldelijke inkomsten, voor zoover deze bij 
de berekening van den pensioensgrondslag in 
aanmerking komen. 

(2) Het bedrag der in artikel 1 bedoelde 
toelage van 10 % wordt voor het personeel 
der zeemacht en voor het jaarwedde genie
t end personeel der landmacht naai' • boven 
afgerond tot een vollen gulden. Voor de mi
litairen der zeemacht worden de dagelijksche 
soldijén en andere dagelijksche inkomsten 
herleid tot inkomsten over een jaar, waarbij 
het jaar wordt gerekend op 365 dagen. Voor 
di-: soldij genietende militairen der landmacht 



wordt het bedrag der 10 % toelage naar bo
ven afgerond tot een geheelen cent. 

Artikel 6. 
(x) Aan de onderstaande militairen, die 

voor de eerste maal in het huwelijk treden, 
wordt op den dag van het sluiten van het 
huwelijk een uitkeering in eens verstrekt van 
f 360: 

x) van de zeemacht : 
a . de militairen, behoorende t ot het be

roepspersoneel; 
b . de in werkelijken dienst zijnde mili-

tairen van de marine-reserve; 
2) van de landmacht: 
a. beroepsofficieren ; 
b. militairen beneden den rang van offi

cier, behoorende tot het beroepspersoneel in 
actieven dienst, waarbij de beperking van het 
volbracht hebben van den 27-jarigen leeftijd 
buiten beschouwing blijft ; 

c. reserve-officieren in werkelijken dienst; 
d . reserve-officieren in werkelijken dienst, 

die op den datum, waarop hun laatstelijk 
groot verlof 'Werd verleend, behoorden tot 
hen, die in opleiding waren voor beroeps
officier ; 

e. vaandrigs en kornetten, toegelaten tot 
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de officiersopleiding, doch wier verbintenis 
als cadet niet tot stand is gekomen, voor 
zoover zij in werkelijken dienst zijn. 

(2) De uitkeering, bedoeld in het eerste 
lid van dit artikel , blijft beperkt tot degenen, 
wier gezamenlijk bedrag aan bezoldiging en 
toelagen, waaronder begrepen de toelagen, 
bedoeld in a rtikel x, op den dag der uitkee
ring niet meer bedraagt dan f 2088 's jaars. 

(3) De toeslag voor gehuwden, bedoeld 
in de Iste Afdeeling, onder VIII, en de gra
tificatie bij huwelijk, bedoeld in artikel 30 
van de IIIe Afdeeling van de Regeling van 
de bezoldiging van het militaire personeel 
der zeemacht en de huwelijkstoelage, bedoeld 
in artikel 38, eerste lid, van het Reglement 
voor de militaire ambtenaren der landmacht, 
worden door dit besluit nic;t aangetast . 

Artikel 7. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zij ner afkondiging met terugwerkende kracht 
tot x Januari x944. 

's-Gravenhage, 20 December x944. 

De Commissaris voor de belangen van de 
voormalige Nederlandsche Weermacht, 

R IETVELD. 
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VERORDENINGENBLAD 1945 

,. 
taris-Generaal van het Departement van 
Justitie tot bestrijding van misdrijven, 
welke den stoffelijken nood van het Ne
derlandsche volk verzwaren (Noodmis
drijvenbesluit). (Verordeningenblad, Af
levering I.) 

Op grond van § I der Verordening No. 
23/I940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/r940 van den 
Rijkscomµ,issaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel I. 

Indien eenig misdrijf van dien aard is, dat 
het 

de voedselvoorziening ernstig in gevaar 
brengt, of 

het gevoel van rust en zekerheid van de 
bevolking ondergraaft, dan wel 

op andere . wijze den stoffelijken nood van 
het Nederlandsche wlk verzwaart, wordt dit 
misdrijf, als noodmisdrijf, gestraft met ge
vangenisstraf van ten minste een jaar en ten 
hoogste het dubbele van de maximum ge
vangenisstraf, in de betreffende voorschrif
ten op het feit gesteld. 

Artikel 2. 
(I) Over de noodmisdrijven, bedoeld in 

het vorig artikel, oordeelt in eersten aanleg 
bij uitsluiting de noodkamer van de arron
dissements-rechtbank, in hooger beroep de 
noodkamer van het economisch gerechtshof. 

(2) De noodkamer van de arrondisse
ments-rechtbank spreekt recht met één rech
ter, de noodkamer van het economisch ge
rechtshof met drie raadsheeren. 

(3) De leden der noodkamers worden 
aangewezen --aoor den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Justitie. 

Artikel 3. 
(I) In de dagvaarding ter zake van een 

noodmisdrijf, bedoeld in artikel 1, moeten 
de omstandigheden worden vermeld, welke 
het misdrijf tot noodmisdrijf stempelen. 

(2) Overigens zijn op het rechtsgeding 
de artikelen 3 tot en met 5 van het Besluit 
No. 71 /1941, laatstelijk gewijzigd bij het te
gelijkertijd verschenen Besluit No. 2/1945, 
en de artikelen 2, 4 en 5 van het Besluit No. 
88/r941, laatstelijk gewijzigd bij Besluit No. 
6/1944, van overeenkomstige toepassing . 

• 

Artikel 4. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
(2) Het is niet van toepassing op zaken, 

vóór dezen datum b ij eenig gerecht aanhan
gig gemaakt. 

(3) Het kan in de Nederlandsche taal 
worden aangehaald als •.,Noodmisdrijvenbe
sluit''. 

Apeldoorn!.- 24 Januari 1945. 
De -S .-G. v . h. Dep. v. justitie SCHRIEKE. 

N°. 2. 

24 Januari 1945. VIERDE BESLUIT, van 
den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Justitie, houdende wijziging 
van het Besluit No. 71/194I met betrek
king tot de berechting van strafzaken, 
rakende het economisch leven. (Veror
deningenblad, Aflevering I.) 

Op grond van § I 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. 
Artikel 5 van het Besluit No. 71/1941 met 

betrekking tot de berechting van strafzaken, 
rakende het economisch leven, laatstelijk ge
wijzigd bij Besluit No. 40/1943, wordt als 
volgt gewijzigd: 

I. 
In het derde lid wordt in plaats van "Nij

megen" gelezeri: ,,Almelo" en in plaats van 
,.de leden 4 en 5": ,,de leden 4 tot en met 6". 

II. 
Aan het artikel wordt een zesde lid toe

gevoegd: 
.,(6) Indien dit voor een snelle afdoe

ning van zaken gewenscht is, doet het econo
misch gerechtshof recht op de schriftelijke 
stukken." 

Artikel 2. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
Apeldoorn, 24 Januari 1945. 

De S.-G. v. h. Dep. v. Justitie SCHRIEKE. 
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N°. 3. 

27 December r944. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Justitie tot vereenvoudiging van de 
rechtspleging in strafzaken. (Verorde
ningenblad, Aflevering 1.) 

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 tot nader order, ter 
vereenvoudiging van de rechtspleging in 
strafzaken, het volgende bepaald: 

Artikel r. 
Artikel 44 van de wet op de rechterlijke 

organisatie wordt gewijzigd als volgt: 
1) Het eerste lid luidt als volgt: 
,,De kantonrechters vonnissen over: 
1°. de misdrijven, omschreven in de titels 

XXII - met uitzondering van het misdrijf 
van artikel 312 - , XXIV, XXV en XXVI 
van het Tweede Boek en in de a,tikelen 416, 
417 en 417bis van het Wetboek van Straf
recht, voor zoover het voorwerp van het mis
drijf een waarde van f 50 niet te boven gaat; 

2 °. de overtrejlingen, waarvan de kennis
neming niet aan een anderen rechter is op-
gedragen." · 

2) In het tweede lid wordt in plaats van 
,,f 25" gelezen: ,,f 100". 

Artikel 2. 

Het Wetboek van Strafvordering wordt 
gewijzigd als volgt: 

I. 
Het slot van artikel 369 luidt als volgt: 
"en daarin geen zwaardere hoofdstraf dan 

gevangenisstraf van ten hoogste een jaar 
dient te worden opgelegd." 

II. 
Artikel 376, lid 1, luidt als volgt: 
,,De politierechter is niet bevoegd tot op

legging van gevangenisstraf .van meer dan 
een jaar.'' 

III. 
In artikel 487, lid 2, wordt in plaats van 

de woorden "een door den Koning te bepalen 
aantal maanden, ten hoogste zes," gelezen: 
,,een jaar''. 

Artikel 3. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
(2) Het is niet van toepassing op zaken, 

vóór dezen datum bij eenig gerecht aanhan
gig gemaakt. 

Apeldoorn, 27 December 1944. 
De S.-G. v.h. Dep. v. justitie SCHRIEKE. 

24 januari 1945. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement 
van Justitie tot vereenvoudiging van de 
rechtspleging in burgerlijke zaken. (Ver
ordeningenblad, Aflevering 1.)1 
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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 tot nader order, ter 
vereenvoudiging van de rechtspleging in bur
gerlijke zaken, bepaald: 

Artikel 1. 

De wet op de rechterlijke organisatie 
wordt gewijzigd als volgt: 

I. 
In de artikelen 38 en 42 wordt iil plaats 

van "f 200" telkens gelezen "f 400" en in 
plaats van "f 500" telkens "f 1000". 

II. 
In de artikelen 39 en 40 wordt in plaats 

van "f 200" telkens gelezen "f 400". 

III. 
Artikel 54 wordt als volgt gewijzigd en 

aangevuld: 
1) Onder 2 °. en 3 °. in plaats van "f 1 ooo" 

telkens gelézen "f 2000''. 
2) Er wordt een nieuw nummer 5°. in-

gevoegd: . ,,,-
,,50. van alle rechtsvorderingen betref

fende uitkeeringen tot onderhoud, verschul
digd krachtens het eerste boek van het Bur
gerlijk Wetboek;". 

3) Het b';;s~aande nm'nmer 5°. wordt ge
nummerd "6 .. 

Artikel 2. 

Het Burgerlijk Wetboek wordt gewijzigd 
als volgt: 

I. 
Artikel 261 wordt gewijzigd als volgt: 
1) In lid 3 vervallen de woorden: ,,of be-

roep". 
2) De tweede zin van lid 4 vervalt. 
3) Lid 9 wordt gelezen: 
,,Tegen de beschikkingen, genomen krach

tens het tweede tot en met achtste lid van 
dit artikel, staat hooger beroep niet open." 

II. 
Artikel 284 wordt gewijzigd als volgt: 
1) In lid 3 wordt de tweede zin gelezen: 
"Vóór dien dag geschiedt geen beteekening 

en staat verzet niet open." 
2) Lid 5 wordt gelezen: 
,,Tegen de beschikkingen, genomen krach

tens dit artikel, staat hooger beroep niet 
open." 

III. 
Artikel 285 wordt gewijzigd als volgt: 
1) In lid 1 vervallen de woorden: ,,of 

beroep". 
2) Lid 6 wordt gelezen: 
,,Tegen de beschikkingen, genomen krach

tens dit artikel, staat hooger beroep niet 
open." 

IV. 
In artikel 285b, lid 2, wordt in plaats van 

,, , vierde en vijfde' gelezen: ,,en vierde''. 

v. 
Artikel 287a wordt gewijzigd als volgt: 

K. 2663 

' . 
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1) In lid 3 wordt in plaats van "tweede 
en derde lid van artikel 408b" gelezen: 
"tweedè lid van artikel 408b en het zesde lid 
van artikel 374e". 

2) In lid 4 wordt in plàats van "op den 
voet van artikel 44ob" gelezen: ,,met over
eenkomstige toepassing van artikel 374e". 

VI. 
Artikel 3ora wordt gewijzigd als volgt: 
1) In lid 1 wordt in plaats van "artikel 

26x, vierde lid, is daarop toepasselijk" gele
zen: ,,artikel 374e, vijfde en zesde lid, vindt 
daarop overeenkomstige toepassing". 

2) In lid 4 wordt na "toepassing" inge
voegd: 

,, , met dien verstande, dat tegen de be
schikkingen hooger beroep niet openstaat". 

3) Lid 6 wordt gelezen: 
"Tegen deze beschikkingen staat hooger 

beroep niet ope~.'' 
VII. 

Artikel 3 74e wordt gewijzigd en aangevuld 
als volgt: 

1) In lid 6 wordt in plaats van "na ·de 
uitspraak" gelezen: ,,na de uitspraak, be
treffende herstel in de ouderlijke macht,". 

2) Een nieuw zevende lid wordt toege
voegd: 

"Tegen uitspraken, betreffende benoeming 
tot voogd, staat hooger beroep niet open." 

VIII. 
In de artikelen 408, lid 4, en 408a, lid 1, 

wordt telkens in plaats van "behoudens be
roep op den hoogeren regter" gelezen: ,,zon
der hooger beroep". 

IX. 
Artikel 408b, lid 3, wordt gelezen: 
,,Tegen de beschikking staat hooger be

roep nièt open." 
X. 

Artikel 413, lid 5, vervalt. 

XI. 
Artikel 415 vervalt. 

XII. 
Na artikel 420 wordt een nieuw artikel 

420a ingevoegd: 
,,Artikel 420a. 

Tegen de beschikkingen van den kanton
rechter, genomen krachtens deze afdeeling, 
staat hooger beroep niet open." 

XIII. 
Artikel 436a wordt gelezen: 

,,Artikel 436a. 
Hetgeen in de tweede afdeeling A van den 

vijftienden titel van dit boek is bepaald ten 
aanzien van ondertoezichtstelling van kin
deren, die onder de ouderlijke macht staan, 
geldt ook voor kinderen, die onder voogdij 
staan, met dien verstande dat: 

1 °. wat in die afdeeling bepaald wordt 
met betrekking tot hen, "die de ouderlijke 
macht uitoefenen, of ouders en ouderlijke 
macht, geldt voor voogden en voogdij; 
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2 °. de bevoegdheden, in die afdeeling 
toegekend aan bloedverwanten en aangehuw
den, bovendien toekomen aan den toezien
den voogd; 

3°. waar het verhoor of de behoorlijke 
oproeping van hem, die de ouderlijke macht 
uitoefent, is voorgeschreven, ook de toe
ziende voogd wordt gehoord, althans behoor
lijk wordt opgeroepen; 

4 °. tegen de beschikl<ingen van den kin
derrechter hooger beroep niet openstaat." 

XIV. 
Artikel 439 wordt gewijzigd en aangevuld 

als volgt: 
1) In lid 2 vervallen de woorden: ,,of 

beroep". 
2) Aan dit lid wordt een tweede zin toe

gevpegd: 
,,Tegen de beschikking staat hooger be

roep niet open.'' 
XV. 

Artikel 440, lid 2, vervalt. 

XVI. 
Artikel 440a wordt gewijzigd als volgt: 
1) In lid 4 vervallen de woorden: ,,of be-

roep". 
2) In lid 5 vervalt de tweede zin. 
3) Lid 6 wordt gelezen: 
.,Tegen de beschikkingen, genomen krach., 

tens dit artikel, staat hooger beroep niet 
open." 

XVII. 
In artikel 440b, lid 3, wordt in plaats van 

,,zesde" gelezen: ,,zevende". 

Artikel 3. 
In artikel 47e van het Wetboek van Koop

handel wordt in plaats van "f 500" gelezen: 
,,f rooo" en in plaats van "f 1000" ,,f 2000". 

Artikel 4. 
Artikel 828i, lid 1, van ·het Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering vervalt. 

Artikel 5. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
(2) Het is niet van toepassing op zaken, 

vóór dezen datum bij eenig gerecht aanhan
gig gemaakt. 

Apeldoorn, 24 Januari 1945. 
De S.-G. v., h. Dep1 v. Justitie SCHRIEKE. 

N°. 5. 

1 Maart 1945. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied tot aanvulling der 
Verordening No. 70/1942 betreffende de 
erkenning en tenuitvoerlegging van 
Duitsche beslissingen ifi burgerlijke en 
handelszaken. (Verordeningenblad, Af
levering 2.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940' (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

3 
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N°.5-6 

Artikel 1. 
D e Verordening No. 70/1942 betreffende 

de erkenning en tenuitvoerlegging van D uit
sche beslissingen in burgerlijke en handels
zaken wordt als volgt aangevuld: 

I. 
Aan artikel 3 wordt een nieuwe volzin toe

gevoegd, luidende als volgt: 
"Zulks geldt niet, indien beide partijen bij 

het vaststellen der beslissing staatsburgers 
waren van het D uitsche Rijk of van het P ro
tectoraat Bohemen en Moravië, dan wel on
derdanen (Schutzbe fohlene) van het Duit
sche Rijk." 

II. 
N a artikel 9 worden twee nieuwe artikelen 

ga en 9b ingevoegd, luidende als volgt : 

.,Artikel ga. 
D e voorschriften van de artikelen 1 tot en 

met 9 zijn van overeenkomstige toepassing 
op scheidsrechterlijke uitspraken, welke in 
burgerlijke en in handelszaken in het Duit
sche Rij k zijn gedaan en aldaar tusscpen par
tijen de kracht hebben van een in kracht van 
gewijsde gegaan rechterlijk vonnis. 

Artikel 9b. 
· (1) De voor een gerecht of een "Güte
stelle" van het Duitsche Rijk of van het 
P rotectoraat Bohemen en Moravië in bur
gerlijke en handelszaken gesloten schikkin
gen (Vergleiche), alsmede de voor een zo,o
danig gerecht, een Duitschen notaris of een 
bureau ter bescherming van de jeugd ( Ju
gendamt), dan wel voor een not aris of een 
bureau ter bescherming van de jeugd ( ju
gendamt) van het Protectoraat Bohemen en 
M oravië verleden andere akten worden, on
der voorwaarde, dat zij in het Duitsche Rijk 
uitvoerbaar zijn, uitvoerbaar verklaard, voor 
zoover niet - onder overeenkomstige toe
passing - uit d e a rtikelen 6 of 7 anders 
blijkt. 

(2) Op de procedure ter zake van de 
uitvoerbaarverklaring zijn de voorschriften 
der artikelen 8, eerste lid, eerste volzin, en 9, 
tweede tot en met vijfde lid, van overeen 
komstige toepassing." 

III. 
Aan artikél 10 wordt een nieuw derde lid 

toegevoegd, luidende als volgt : 
"(3) D e voorschriften van de leden 1 en 

2 zijn van overeenkomstige toepassing op de 
in het bezette Nederlandsche gebied in bur
gerlijke en in handelszaken gedane scheids
rechterlijke uitspraken en op de aldaar in 
burgerlij ke en in handelszaken in uitvoer
baren vorm verleden rechterlij ke schikkingen 
(Vergleiche) en notarieele akten, met dien 
verstande, dat 

1) op een scheidsrechterlijke uitspraak 
de voorzitter van het voor de vastlegging van 
de scheidsrechterlijke uitspraak bevoegde ge
recht bevestigt, dat de scheidsrechterlijke 
uitspraak verbindend is geworden; 

2) op een . schikking ( Vergleich) het ge-
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recht of d e voorzitter van het gerech t , voor 
hetwelk de schikking ( Vergleich) is aange
gaan, en op een n0tarieele akte de president 
van de arrondissements- rechtbank, in het 
a r rondissement waarvan de notaris op het 
tijdstip van het verlijden der akte zijn stand
plaats had, bevestigt, dat d e schikking (Ver
gleich) of de akte uitvoerb aar is." · 

Artikel 2. 
D eze verordening treedt in werking op 8 

Maart 1945. 
's-Gravenhage, 1 Maart 1945. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 

1 Maa~t 1945. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied tot wijziging der Ver
ordening No. 50/1940 betreffende de be
taling van vergoeding t erzake van in
kwart iering bij particulieren en in hotels 
of pensions. (Verordeningenblad; Afle
vering 2. ) 

Op grond van § 5 van het D ecreet van den 
Führer over de u,itoefening der regeerings
bevoegdheden in Nederland van 18 Mei 1940 
(R.W.B. I, ·blz. 778) bepaal ik in overeen
stemming met den Duitschen Weermacht
bevelhebber in Nederland : 

Artikel x. 

D e Verordening No. 50/1940 betreffende 
de betaling van vergoeding terzake v an in 
kwartiering bij particulieren en in hotels of 
pensions wordt gewijzigd als volgt: . 

I. 
Artikel 2, vie rde lid , wordt gelezen als 

volgt : 
,.(4) De door de gemeenten uitgegeven 

kwartiergelden worden maandelijks door den 
Secretaris-Generaal van het D epartement 
van Financiën aan de gemeenten vergoed." 

II. 
Na artikel 2 wordt een nieuw artikel 2a 

ingevoegd , luidende als volgt : 

,.Artikel 2a. 
De D uitsche Weermacht kan de vastst el

ling van de schadevergoeding door de ge
meenten te allen tijde controleeren en d e 
door deze genomen beslissing vernietigen dan 
wel wijzigen ." 

Artikel 2. 
D eze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging met terugwerkende 
kracht tot 1 Maart 1945. 

's-Gravenhage, 1 Maart 1945. 
De Rijkscomissaris voor het bezet te 

Neder/andsche gebied, 
SEYSS-INQUART. 

• 
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z Maart z945. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied tot wijziging <;Ier 
Verordening No. I44/I940 betreffende de 
ingebruikneming van bebouwde en on
bebouwde onroerende goederen ten be
hoeve van de Duitsche Weermacht. 
(Verordeningenblad, Aflevering 2.) 

Op grond van § I van het Decreet van den 
Führer over de uitoefening der regeerings
bevoegdheden in Nederland van I8 Mei I940 
(R.W.B. I, blz. 778) ,bepaal ik: 

Artikel I. 

De Verordening No, I44/ I940 betreffende 
de ingebruikneming van bebouwde en onbe
bouwde onroerende goederen ten behoeve 
van de Duitsche Weermacht wordt gewij
zigd als volgt: 

I. 
In artikel 3, eerste lid, worden de woorden 

,,aan hem, die tot het onmiddellijk gebruik 
daarvan gerechtigd · is" vervangen door de 
woorden: ,, ten gunste van hem, die tot het 
onmiddellijk gebruik daarvan gerechtigd is". 

II. 
Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd: 
(I) In het eerste lid \lfOrdt de tweede zin 

doot den volgenden zin vervangen: ,,De 
schadeloosstelling wordt naar goeddunken 
vastgesteld." 

(2) Aan het slot van het tweede lid wor
den de woorden "dan bepaalt de "Wehr
machtbezirksverwaltung (U)" naar eigen 
goeddunken het bedrag der schadeloosstel
ling''. vervangen door de woorden: ,,dan 
wordt de schadeloosstelling naar goeddunken 
vastgesteld". · 

(3) In het derde lid worden de woorden 
,,aan instanties der Duitsche Weermacht" 
vervangen door de woorden: ,,aan instanties, 
welke ter zake van de vaststelling der scha
deloosstelling bevoegd zijn". · · 

III. 
In artikel 6, tweede lid, worden de woor

den "en legt het verzoek met bijlagen en 
eventueel vergezeld van de door haar vast
gestelde waarde aan de voor haar bevoegde 

Wehrrhachtbezirksverwaltung (U) voor" ver
vangen door de woorden: ,, , stelt de schade
loosstelling vast en betaalt deze uit aan de 
gerechtigden, als bedoeld in artikel 3". 

IV. 
Artikel 7 wordt gelezen als volgt: 

,,Artikel 7_' 
(I) Tegen de beslissing van de gemeente 

kan de gerechtigde, als bepoeld in artikel 3, 
binnen 2 weken, nadat <Jeze hem ter kennis 
is gekomen, in beroep komen bij de gemeen
te. De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financiën beslist o er het beroep. 

(2) Het beroep heeft opschortende wer
king. In bijzondere gevallen kan de gemeente 
voor de beslissing van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Financiën 
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maandelijks de helft van de door haar vast
gestelde schadeloosstelling betalen aan de 
gerechtigden, als bedoeld in artikel 3. 

(3) Heeft de gemeente, overeenkomstig 
het tweede lid, tweeden volzin, aan den ge
rechtigde meer betaald ' dan waarop hij op 
grond van de beslissing van den Secretaris
Generaal van het Departement van Finan
ciën recht heeft, dan kan zij het aan den 
gerechtigde te veel betaalde bedrag terug
vorderen." 

v. 
Na artikel 7 wordt een nieuw artikel 7a 

ingevoegd, luidende als volgt: 

,,Artikel 7a. 
(I) De Duitsche Weermacht kan richt

lijnen vaststellen voor de vaststelling der 
schadeloosstelling door de gemeenten en den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Financiën. 

(2), De Duitsche Weermacht kan beslis
singen van de gemeenten en van den Secre
tari·s-Generaal van het Departement van Fi
nanciën op grond van deze verordening ver
nietigen dan wel wijzigen en het bedrag der 
schadeloosstelling opnieuw vaststellen. Zij 
kan ook in een afzonderlijk geval de beslis
sing aan zich trekken en de schadeloosstelling 
zelf vaststellen." 

Artikel 2, 

Deze verordening treedt in werking op den 
dag harer afkondiging met terugwerkende 
kracht tot I Maart I945. 

's-Gravenhage, I Maart I945. 
De Rijkscor:runissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS-INQUART. 

I Maart r945. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Justitie tot wijziging van het Burgerlijk 
Wetboek en van het Wetboek van Bur
gerlijke Rechtsvordering. ' (Verordenin
genblad, Aflevering 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. 

In artikel 374e bis, lid 5, van het Burger- · 
lijk Wetboek en in artikel 444 van het Wet
boek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt 
in plaats van "eenen commissaris van politie 
daartoe door den burgemee,ster aangewezen" 
gelezen: ,,deQ, politiegezagsdrager of een po
litie-officier door dezen aangew_ez~n". 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op 8 Maart 
1945. 

Apeldoorn, 1 Maart 1945. 
De S.-G. v. h. Dep. v. Justitie SCHRIEKE. 

• 
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Administratief recht. 
N° . 22 Twaalfde verordening van den Rijks_ 

commissaris voor het bezette Nederl. 
gebied, houdende wijziging van de Veror
dening No. 108/1940 (Vierde Verordening 
betreffende bijzondere maatregelen op ad
ministratiefrechtelijk gebied). (Aflevering 
8). 1 Juni . 
Algemeen Bestuur. 

3 Decreet van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betref
fende het bestuur in de gevechtszone. (Af
levering 2). 19 Februari. 
Arbeidsdienst. 

27 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Algemeene Za
kerr en van Justitie ter bescherming van 
den Nederlandschen Arbeidsdienst. 7 Juni. 

29 Tweede verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied tot wijziging der Arbeidsdienstver
ordening. (Aflevering 10). 9 Juni. 
Bank- en cre1lletwezen. 

8 Besluit van den Secretaris-Generaal voor 
Bijzondere Economische Zaken en van de 
Secretarissen-Generaal van de Departe
menten van Financiën, van Justitie, van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van 
Binl'lenlandsche Zaken,1 houdende aanvul
ling van het Besluit No. 225/1941 betref
fende het bank. en credietwezen. (Afleve
ring 3) . 13 Maart. 
Bedrijfsverzekering. 

4 VerÓrdening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de verzekering van bedrijven, 
waarin een tak van nijverheid wordt uit
geoefend. (Aflevering 3). 13 Maart. 
Besmettelijke ziekten. 

13 Tweede besluit van den Secretaris-Gene. 
raai van het Departement van Sociale Za
ken, houdende wijziging van het Besluit 
No. 82/1940 betreffende de inenting tegen 
typhus, paratyphus, diphtherie en rood
vonk. ~flevering 5) . 5 April. 
Bultenlandsch verkeer. 

16 Tweede verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette Neder!. ge
bied, houdende aanvulling der Verordening 
No. 6/1940 betreffende het in- en uitreizen. 
(Aflevering 7) . 17 Mei. 

Burgerlijk recht. 
30 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie betreffende 
testamenten van Nederlanders en Neder
landsche onderdanen in het buitenland. 
(Aflevering xo). 8 Juni. 

50 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Justitie betreffende 
bescherming van schuldenaren. (Afleve
ring 15). 22 November. 

Deviezenverkeer. 
1 7 Vierde verordening van den Rijkscommis

saris voor het bezette Nederlandsche ge-
. bied tot wijziging van de Verordening No. 

3 7/ 1940 betreffende maatregelen op het 
gebied van de bescherming van deviezen, 
belasting en douanerechten. (Aflevering 7) . 

17 Mei. 
Dlstrlbutlewet. 

2 Beschikking van den Secretaris-Genèraal 
van het Departement van Landbouw en 
Visscherij ingevolge de Distributiewet 1939 
(distributie van caramelpoeder). (Afleve
ring 1). 27 Januari. 

26 Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart ingevolge de Distribu
tiewet 1939 (Paarlcolliers). (Aflevering 8). 

23 Mei. 
36 Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het ' ·Departement van Landbouw en 
Visscherij ingevolge de Distributiewet 1939 
(distributie van viseh en garnalen). (Af
levering 12). 7 Juli. 

38 Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart ingevolge de Distri
butiewet 1939 (niet metalen vervangings
middelen voor tandrubber). (Aflevering 
13). 8 Juli. 

42 Tiende- verordening van den Rijkscom_
missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied, houdende aanvulling der Verorde
ning No. 51/x940 betreffende het invoeren 
van distributiekaarten en distributiebons 
en levensmiddelenkaarten voor de Duit
sche Weermacht voor den aankoop van le
vens. en voedermiddelen, die onder de 
distributie vallen of waarvan het verbruik 
in het algemeen verboden is. (Aflevering 
14). 10 Augustus. 
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Eeouomlscb Sanctlebeslnlt. 
2 x Tweede besluit van de Secretarissen-Ge

neraal van de Departementen van Land
bouw en Visscherij, van Handel, Nijvèrheid 
en Scheepvaart en van Justitie, houdende 
wijziging en aanvulling van het Econo
misch Sanctiebesluit 1941. (Aflevering 7). 

~ II Mei. 
Gelclleeuingen. 

32 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende wijziging der Verordening No. 
178/1940 betreffende voorziening in kas
behoeften en consolidatie' van vlottende 
schuld. (Aflevering n) . 16 Juni. 

Goederenprod uctle. 
s Beschikking van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied 
(Commissaris-Generaal voor Financiën en 
Economische ·zaken) betreffende het ont
vangen van Duitsche orders door Neder
landsche ondernemingen. (Aflevering 3). 

13 Maart. 
Hoogfrequeutmeetlnrichtlugen. 

Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende het bezit en het gebruik van 
hoogfrequentmeetinrichtingen. (Aflevering 
x). 27 Januari . . 

Hypotheekrenten. 
37 Besluit van de Secretarissen - Generaal van 

de Departementen van Financiën en van 
Justitie betreffende minimum-hypotheek
renten. (Aflevering 13). 27 Juni. 

Industrie. 
33 Decreet van den Rijkscommissaris voor 

het bezette Nederlandsche gebied betref
fende de oprichting van de Stichting voor 
industrieele vestiging. (Aflevering II). 

16 Juni. 
Invoerrechten en accijnzen. 

44 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Financiën betreffen
de· verhooging van opcenten op den ta- , 
baksaccijns. (Aflevering 14). 20 Juli. 

Landbouw. 
43 Tweede besluit van de Secretarissen-Ge

neraal van de Departementen van Land
bouw en Viss1=herij, van Financiën, van 
Justitie en van Binnenlandsche Zaken en 
van den Gemachtigde voor d e Prijzen tot 
wijziging van het Besluit No. 219/1940, 
houdende regelen met betrekking tot 
rechtsha11delingen ten aanzien van land
bouwgronden. (Aflevering 14). 27 Juli. 

Loonbelasting. 
9 Vierde besluit van den Secretaris-Gene

raal van het Departement van Financiën 
tot wijziging van het Besluit op de Loon
belasting 1940. (Aflevering 3). 15 Januari. 

.Militaire Zaken. 
3 Decreet van den Rijkscommissaris voor 

het bezette Nederlandsche gebied betref
fende het bestuur in de gevechtszone. (Af
levering 2). 19 Februari. 

39 Dertiende uitvoeringsbesluit van den 
· Commissaris voor de belangen van de voor_ 

malige Nederlandsche Weermacht nopens 
maatregelen ten aanzien v~ de bezoldi
ging en verzorging van militair en burger
lijk personeel der voormalige Nederland
sche Zee- en Landmacht. (Aflevering 13). 

14 April. 
12 Tweede verordening van den Rijkscom

missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied ter uitvoering van de Verordening 
van den Führer betreffende de verzorging 
van kinderen van leden van de Duitsche 
Weermacht in de bezette gebieden van 28 
Juli 1942 (R.W.B. I, blz. 488). (Afleve
ring 5). 4 Mei. 

15 Decreet van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betref
fende den uitzonderingstoestand. (Afleve
ring 6). 12 Mei. 

1 7 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de geneeskundige behandeling 
van leden van de Duitsche Weermacht. 
(Aflevering 7). 17 Mei. 

24 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende het verbod tot ondersteuning van 
krijgsgevangenen of onderdanen van vijan-
delijke staten. (Aflevering 8). x Juni. , 

25 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende den plicht tot het doen van aan
gifte bij het vinden van vliegtuigen, vlieg
tuigonderdeelen of uit vliegtuigen neerge
worpen voorwerpen. (Aflevering 8) . 

1 Juni. 
·51 Tweede verordening van den Rijkscom

missaris voor 'het bezette N ederlandsche 
gebied, houdende aanvulling der Verorde
ning No. 137/1942 betreffende sociale ver
zorging van oorlogsdîenstnemers. {Afleve
ring 16). 20 December. 

52 Veertiende uitvoeringsbesluit van den 
Commissaris 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 16). 

20 December. 
iUinlsterlecle De1iartementen. 

40 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het b'ezette Nederlandsche gebied be
treffende de invoering van de functie van 
Secretaris-Generaal voor Verkeer en Ener
gie. (Aflevering 14) . xo Augustus. 

Motor- en Rijwielreglement. 
20 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat tot wij
ziging van de artikelen 43ter en 55 van het 
Motor- en Rijwielreglement. (Aflevering 
7). • 6 Mei. 
l\Iotorrljtulgen. 

28 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat tot aan
vulling van het Besluit Standplaats Mo
torrijtuigen 1941, 1. (Aflevering 9) . 

/ 
3 April. 

" 



39 ALPHABETISCR REGISTER 1944 0 - Z 

Ondernemingsbelasting. 
45 Eerste besluit van de Secretarissen-Gene

raal van de Departementen van Binnen
landsche Zaken en van Financiën tot wij
ziging van het Besluit op de Onderne
mingsbelasting 1942. (Aflevering 14) . 

4 Juli. 
Onderwijs. (Hoog·er) 

19 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming tot wijziging 
van het Besluit No. 73/1941 betreffende 
benoeming en ontslag van onderwijzend 
personeel aan gemeentelijke en bijzondere 
scholen. (Aflevering 7). 14 April. 
Ornlerwljs. (l\Ii!ldelbaar) 

:r9 B esluit van den Secretaris-Ge raai van 
het Departement van Opvoedin Weten
schap en Kultuurbescherming tot wijziging 
van het Besluit No. 73/1941 betreffende 
benoeming en ontslag van onderwijzend 
personeel aan gemeentelijke eo bijzonde~e 
scholen . . (Aflevering 7). 14 Apnl. 
Onclerwljs. (Lager) 

19 Besluit van den Secretaris-G~neraal van 
het Departement van Opvoeding, y.' ~t~n
schap en Kultuurbescherming tot w1JZ1gmg 
van het Besluit No. 73/1941 betreffende 
benoeming en ontslag van onderwijzend 
personeel aan gemeentelijke en bijzonde~e 
scholen. (Aflevering 7). 14 Apnl. 
Oorlogsmolest. · 

3 1 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Financiën, van 
Justitie en van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, houdende wijziging van het 
Besluit No. rr7/'1940 betreffende oorlogs
molestcredieten voor bedrijven en van het 
Besluit No. 37/1942, houdende voorzienin
gen in zake oude overeenkomsten van door 
oorlogsmolest getroffenen. (Aflevering ro~. 

17 Me1. 
Pachtbesluit. 

7 Tweede besluit van de Secretarissen-Ge
neraal van de Departementen van Justitie, 
van Landbouw en Visscherij en van Fi
nanciën en van den Gemachtiglle voor de 
Prijzen, houdende wijziging van het Pacht
besluit. (Aflevering 3). 8 Maart. 
Rechts11osltle overheldsper.soneel. 

10 Instructie van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied tot wij
ziging der Instructie No. 87/1943 betref
fende de ambtsperiode van tijdelijk aange
stelde ambtenaren. · (Aflevering 4). 

28 Maart. 
Uechtswezen. 

49 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Justitie tot vereen
voudiging van de rechtspleging. (Afleve
ring 15). 22 November. 
Schee))vaart. 

rr Derde verordening van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche ge
bied tot wijziging en aanvulling der Ver
ordening No. 50/1941, houdende maatrege
len betreffende het verkeer ter zee. (Afle
vering ,4). 28 Maart. 

Spoor- en tramwegen. 
41 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende het beschikkingsrecht over goe
deren tijdens hun vervoer op de Neder-
1andsche spoorwegen. (Aflevering 14). 

Strafvordering. 
ro Augustus. 

6 Besluit van den Secretaris-Generaal ·van 
het Departement van Justitie betreffende 
inverzekeringstelling en voorloopige hech
tenis. (Aflevering 3). . 13· Maart. 

Technische Noodhul)). 
48 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de Technische Noodhulp. (Afle-
vering 15). · 5 December. 

Testamenten. • 
30 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departemeqt van Justitie betreffende 
testamenten van Nederlanders en Neder
landsche onderdanen in het buitenland. 
(Aflevering ro). 8 Juni. 

Vanen, vlagg·eu en wlmI>els. 
23 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende_ het vertoonen van vanen, vlag
gen en wimpels. (Aflevering 8). 1 Juni. 
Vereveningsheffing. 

14 Tweede besluit van de Secretarissen-Ge
neraal van de Departementen van Sociale 
Zaken eri_ van Financiën tot wijziging van 

1 het Besl~it op de Vereveningsheffing 1 94 1. 

(Aflevenng 5). 29 Januari. 
Vervoermiddelen. 

46 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat betref
fende het vervoer van goederen door mid
del van voertuigen, voortbewogen door 
paarden, muilezels of muildieren (Ver
voerbesluit Páardentractie 1944/I). (Afle
vering 14) . 1 Augustus. 
Vlceschkeurlngswet. 

35 Tweede Besluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Sociale Za
ken tot aanvulling van het Besluit No. 167/ 
1940 betreffende de verrekening van keur
loonen bij aanwijzing van centrale slacht
plaatsen. (Aflevering 12). 5 Juli . 

Ziekenfondsen besluit. 
34 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken tot 
wijziging en aanvulling van het Zieken
fondsenbesluit en tot aanvullin,g van het 
Besluit No. 217/x941 (Derde Uitvoerings
besluit ingevolge het Ziekenfondsenbe
sluit). (Aflevering rr). 1 Juni. 

47 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken tot 
wijziging en aanvulling van het Besluit No. 
20I/1941 (Tweede Uitvoeringsbesluit inge_ 
volge het Ziekenfondsenbesluit) en tot wij
ziging van het Besluit No. 217/194 1 (Der
de Uitvoeringsbesluit ingevolge het Zie
kenfondsenbesluit). (Aflevering 14). 

27 Juli. 
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Burgerlijke recht~orderlng. 
N°. 8 Besluit van den Secr.-Generaal van 

het Departement van Justitie tot wijziging 
van het Burgerlijk Wetboek en van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechsvordering. 
(Aflevering 2). 1 M~art. 

Burgerlijk recht. 
8 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie tot wijziging 
van het Burgerlijk Wetboek en van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechsvordering. 
(Aflevering 2). 1 Maart. 

l\Illltalre Zake.n. 
6 Verordening van den Rijkscommissaris voor 

het bezette Nederlandsche gebied tot wij
ziging der Verordening No. 50/1940 betref
fende de betaling van vergoeding terzake 
van inkwartiering bij particulieren en in 
hotels of pensions. (Aflevering 2) . 

1 Maart. 
7 Verordening van den Rijkscommissaris voor 

het bezette Nederlandsche gebied tot wij
ziging der Verordening No. 14,4'1940 be
treffende de ingebruikneming van.bebouw
de en onbebouwde onroerende goederen 
ten behoeve van de Duitsche Wee,rnacht. 
(Aflevering 2). 1 Maart. 

Rechts vezen. 
3 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie tot vereen
voudiging van de rechtspleging in straf
zaken. (Afl. 1). 27 December 1944. 

2 Vierde besluit van den Secretaris-Generaal 
van het D epartement van Justitie, hou
dende wijziging van het Besluit No. 71/ 
1941 met betrekking tot de berechting van 
strafzaken, rakende het economisch leven. 
(Aflevering 1). 24 Januari. 

4 Besluit van .den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Justitie tot vereen
voudiging van de rechtspleging in burger
lijke zaken. (Aflevering 1). · 24 Januari. 

s Verordening van den Rijkscommissaris voor 
,, het bezette Nederlandsche gebied tot aan

vulling der Verordening No. 70/x942 be
treffende de erkenning en tenuitvoerleg
ging van Duitsche beslissingen in burger
lijke en handelszaken. (Aflevering 2). 

1 Maart. 
• Strafrecht. 

1 Besluit van den Secretaris-Gèneraal 
van het Departement van Justitie tot be
strijding van misdrijven, welke den stof
felijken nood van het Nederlandsche volk 
verzwaren (Noodmisdrijvenbesluit). (Af
levering 1). 24 Januari. 
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Afvalstoffen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis
scherij, No. i9353, Rijksbureau voor de 
Voedselvoorziening in Oorlogstijd, Afdee
ling Algemeene Zaken, tot wijziging van 
het Afvallenbesluit i940 I (afvallen van 
levensmiddelen, enz.). 

Aanv. Stct. 3. 4 Januari. Blz. 395. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis
scherij , No. 6453, Rijksbureau voor de 
Voedselvoorziening in Oorlogstijd, Afd. 
Algemeene Zaken, tot wijziging van het 
Afvallenbesluit i940 I (afvallen van le
vensmiddelen, enz.). 

Aanv. Stct. u3. 23 Juni. Blz. 450. 
Ambtenarenwet. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet I 929 art. 24) . -
Zeker besluit van een administratief or
gaan tot intrekking van een vroeger be
sluit is genomen, aldus beslist de rechter, 
onder den invloed van dwaling, zoodat het 
geacht moet worden den wil van dat or
gaan niet weer te geven en derhalve van 
rechtswege nietig is. Tegen het vroeger be
sluit kon de ambtenaar, die daarbij recht
streeks in zijn belang is getroffen, wel de
gelijk in beroep komen. Hij is ten onrechte 
in eersten aanleg niet-ontvankelijk ver
klaard. Terugwijzing. 27 Ja,nuari. 

- Uitspraak van het Ambtenarengerecht 
Arnhem. ( Ambtenarenwet z929 art. 58, ze 
lid). - Het bestreden besluit, waarbij een 
ambtenaar der gemeente A . wordt terug
gesteld in een andere (lagere) functie, 
draagt geen duidelijk karakter. Het ge
recht ziet er geen strafbesluit in, maar een 
besluit tot ontslag wegens ongeschiktheid, 
benevens een tot aanstelling in de andere 
functie. Het eerstgenoemde besluit moet 
worden vernietigd ( men leze: nietig ver
klaard), daar het ontslag, in strijd met het 
toepasselijke algemeen verbindende voor
schrift, niet eervol is verleend. Aan het 
tweede besluit ontzinkt daardoor de be
staansgrond. 9 Februari. 

- Uitspraak van den Centra/en Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet x929 artt. 24 en 
58, ze lid; Alg. Rijksambtenarenreglement 
art. 98). - Vervolg van de laatstgemelde 

zaak. Thans heeft de burgemeester den 
betrokken ambtenaar eervol ontslagen we
gens ongeschiktheid en hem benoemd in 
een andere functie. Het eerste besluit kan 
niet als een strafbesluit worden aange
merkt. Het standpunt, dat dit besluit in 
strijd zou zijn met den "{trondregel": ,,non 
bis in idem", is onjuist. Geen algemeen 
verbindend voorschrift noch eenig alge
zneen rechtsbeginsel verzet zich ertegen, 
dat een administratief orgaan, nadat een 
door hetzelve genomen besluit wegens een 
daaraan klevend gebrek is vernietigd of 
nietig verklaard, een ander besluit neemt 
hetwelk niet met dat gebrek is behept, 
doch overigens hetzelfde beoogt als het eer
ste besluit. Een administratief orgaan is 
niet beperkt in zijn bevoegdheid te kiezen 
tusschen straf en ontslag wegens onge
schiktheid, indien voor beide maatregelen 
termen zijn. - Uitvoerige overwegingen 
in de bevestigde uitspraak omtrent de fei
ten, waaruit de ongeschiktheid van den 
betrokkene voor zijn ambt wordt afgeleid. 
Het ontbreken eener instructie doet daar
aan niet af. - Het beroep tegen het be
noemingsbesluit is niet-ontvankelijk: het 
treft den ontslagen ambtenaar niet recht· 
streeks in zijn belang. 27 Januari. 

- Uitspraak van den Centra/en Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet z929 art. 58, ze 
en 4e lid). - Het besluit, d.d. 30 Juni 
z943, waarbij m . i. v. x Jru1uari z943 nieu
we rangen voor het personeel bij een ge
meente/ijken dienst worden vastgesteld is 
een algemeen verbindend voorschrift. -
Het besluit d.d. z9 Juli z943, waarbij de 
met name genoemde klagers worden inge
deeld in die nieuwe rangen, is echter niet 
zoodanig voorschrift en moet juist aan het 
eerstgenoemde besluit worden getoetst. 
Door dit besluit van 30 Juni z943 is de 
feitelijke rangsverlaging der klagers, welke 
het besluit van x9 Juli z943 bevat, niet in 
strijd, doch in overeenstemming met de 
toepasselijke algemeen verbindende voor
schriften. - Misbruik van bevoegdheid? 
Neen, bij het nemen van het besluit d.d. z9 
Juli z943 is daarvan niet gebleken. Over 
de 1210tieven voor het eerstgenoemde be
sluit vermag de rechter niet te oordeelen. 

3 Februari. 
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- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet z929 art. 58, re 
Jid). - Vervolg van C. R. v. B. z2 Aug. 
z943, A. B. z943, blz. 8z6. Geen algemeen 
verbindend voorschrift is een brief van 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken aan den 
Pensioenraad betreffende salarisverhoogin
gen van personeel bij dien Raad. Evenmin 
is het elke andere beslissing, die niet op 
de daarvoor aangewezen wijze zou zijn 
openbaar gemaakt. zo Februarf. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet z929 artt. 24 en 
zo7). - In een geding, waarbij het beroep 
is gericht tegen een weigering - ten kan
tore van den Gemeente-ontvanger van Am
sterdam - om salaris uit te betalen, be
hoort die gemeente-ontvanger, niet de ge
meente Amsterdam als verweerder te wor
den aangemerkt. Nu niettemin in eersten 
aanleg de gemeente als verweerster is o~ 
getreden, moet ook zij, en niet de ontvan
ger, in hooger beroep als gedaagde gelden. 
De aangevochten uitspraak wordt vernie
tigd en de zaak wordt naar het Ambtena
rengerecht teruggewezen, hetwelk zal moe
ten beslissen in .een geding, waarbij de ont
vanger verweerder zal zijn. zo Februari. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet z929 art. 60, 2e 
lid). - Weigeri'ng van betaling van wedde 
( als burgemeester, enz.) en kinderbijslag 
moet geacht worden te hebben plaats ge
vonden in elk geval binnen een maand na 
22 April z943, den laatsten ontslagdatum. 
H.et beroep tegen de weigering is ingesteld 
na 22 Juni z943, dus te laat. Het Ambte
narengerecht had dit beroep niet-ontvan
kelijk moeten verklaren. I7 Februari. 

- Uitspraak van den -Centralen Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet z929 art. zo3). 
- Besluit, waarbij is kennisgegeven van 
het voornemen tot straffen met onthouding 
van zes verlofdagen wegens het als opper
wachtmeester der Staatspolitie zitten sla
pen tijde ns een wacht in het politiebureau, 
wordt nietigverklaard, daar de voorgeno
men straf zwaarder is dan volgens alge
meen verbindend voorschrift is toegelaten 
en bovendien onevenredig zwaar voor de 
gepleegde overtreding. De Centrale Raad 
van Beroep legt de straf van inhouding 
van twee verlofdagen op. 2 Maart. 

- Uitspraak van den Centra/en Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet z929 art. 58, ze 
lid). - Beroep tegen een tweeledig be
sluit, waarbij het salaris van een gemeen
teambtenaar is verlaagd wegens verminde
ring van de aan zijn ambt verbonden werk
zaamheden en waarbij hem op het voet
spoor der gemeentelijke wachtgeldregeling 
zekere uitkeeringen zijn toegekend. - De 
salarieering van dien ambtenaar berustte 
niet - zij het in strijd met een desbetref
fend voorschrift in het gemeentelijk amb
tenarenreglement - op een gemeentelijke 
salarisverordeni11g en was evenmin gere
geld volgens den bij art. u6 der Ambte-

naremvet z929 geopenden weg. Raad (Bur
gemeester) der gemeente was dus bevoegd 
bij een den ambtenaar persoonlijk betref
fend besluit diens bezoldiging vast te stel
len of te wijzigen. Van die bevoegdheid is 
hier geen misbruik gemaakt. - Evenmi11 
is er strijd met eenig algemeen verbindend 
voorschrift, voor wat de toekenning van 
compe11satie-uitkeeringen betreft; ook te 
deze11 aanzien geen misbruik van bevoegd_ 
heid. 9 Maart. 

- Uitspraak van de11 Centra/en Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet art. 58, ze en 2e 
lid). - Een niet meer bestaand besluit 
(het was nl. door het Amb~enarengerecht 
,,vernietigd") kan uiteraard ni·et meer wor_ 
den ingetrokken. Het niettemin genomen 
intrekkingsbesluit is dus ten onrechte ge
nomen. - Het besluit tot oplegging van 
zekere straf is niet genomen, nadat de be
trokken ambtenaar was gehoord. Door dat 
verzuim zijn door de bijzondere omstan
digheden in dit geval de belangen van dien 
ambtenaar niet geschaad, zoodat de Raad 
het verzuim voor gedekt houdt. - De straf 
van schorsing gedurende elf maanden met 
gemis van Joon is niet onevenredig, want 
zeker niet te zwaar voor de telastegelegde 
vergrijpen: met een ongemotiveerd beroep 
op arbeidsongeschiktheid gedurende eeni
gen tijd den voorgeschreven arbeid niet 
verrichten en onbehoorlijk gedrag jegens 
den contro/eerenden gemeentearts. 

z6 Maart. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad van 

Beroep. (Verordeningenblad voor het be
zette Neder/. gebied z94I Stuk 28 No. z24 
betr. de verzorging van ontslagen ambte
naren). - Gedurende de eerste drie maan
den na het ontslag bedraagt het in deze 
verordening bedoelde pensioen het geheele 
bedrag van de laatstgenoten wedde. Moet 
hiertoe ook worden gerekend een gratifi'ca
tie, door den ontslagen hoofdinspecteur bij 
de Rijksverkeersinspectie gedurende een 
aantal maanden genoten? De Centrale 
Raad van Beroep kan in die gratificatie 
niet een verkapte verhooging van wedde 
zien en beantwoordt die vraag met den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken ontkennend. 

23 Maart. 
- Uitspraak van het Ambtenarengerecht 

Roermond. ( Ambtenarenwet z929 artt. 
58, lid 5 en 66.) - Het gemeentelijke 
scheidsgerecht is weigerachtig gebleken 
het beroep van klager tegen zijn ontslag 
te behandelen. Daarom acht het Ambte
narengerecht zich bevoegd het beroep in 
behandeling te nemen. - Ook wordt het 
beroep tijdig geoordeeld, ofschoon klager 
eerst meer dan 8 maanden na het ontslag
besluit zich tot het Ambtenarengerecht 
heeft gewend. De datum, waarop hij in 
beroep ging bij het scheidsgerecht, wordt 
met analogische toepassing van art. 66, 
lid 2, der Ambtenarenwet als beroeps
datum ook voor het ambtenarengerecht 
aanvaard. - Geen hooger beroep, Red. 

5 April. 
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- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet z929 artt. 30 en 
58, ze Jid; Bezoldigingsbesluit Burg. Rijks.
ambtenaren z934 art. 8.) - Het bestre
den besluit, houdende weigering eener 
periodieke salarisverhooging moet op 
grond van de notulen der vergadering, 
waarin het is genomen, niet worden be
schouwd als een strafbesluit. Het strijdt 
feitelijk met het bepaalde bij art. 8 van 
het Bezoldigingsbesluit, daar de houding, 
door den betrokken ambtenaar bij de sta
king op 30 April z 943 aangenomen, niet 
wijst op eenig gebrek aan geschiktheid en 
dienstijver. - Leden van den Raad van 
Arbeid, welks besluit hier in geding is, 
moeten als partij worden aangemerkt, nu 
zij als Jid aan de totstandkoming van het 
besluit hebben medegewerkt; zij kunnen 
dus niet als getuigen worden gehoord. 

27 April. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet z929 artt. z en 
58, ze lid.) - Kaasdrager, die op één 
marktdag per week dienst doet, is amb
tenaar in den zin van art. z der Ambte
narenwet z929, al is hij het niet in den 
zin van het ambtenarenreglement der ge
meente P. - Het onduidelijk ontslagbe
sluit wordt uitgelegd als een besluit tot 
ontslag wegens opheffing der betrekking. 
Als zoodanig is het niet strijdig met eenig 
toepasselijk algemeen verbindend voor
schrift. II Mei. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet z929 artt. 60, 
2e Jid en II2 ,) - Verzoek om herziening 
van 's Raads uitspraak ·d.d. z7 Februari 
z944 ( A. B. 1944, blz. 309) wordt afge

·wezen, omdat de aangevoerde omstandig
heden àf den Raad reeds bekend waren 
bij het geven van zijn uitspraak àf geen 
twijfel doen ontstaan aan de juistheid der 
uitspraak. 25 Mei. 

- Ui'tspraak van den Centra/en Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 art. 58, 
lid 1.) - Het besluit tot schorsing van 
den directeur van gemeentebedrijven was 
voldoende met redenen omkleed, daar het 
den betrokken ambtenaar duidelijk was 
dit besluit te moeten lezen in verband 
met een vroeger besluit eveneens tot 
schorsing, waarbij als grond der schorsing 
was genoemd: een onderzoek naar ver
moedelijke fraude bij de gemeentebedrij
ven. - De aan het besluit verbonden in
houding van salaris kan niet in stand blij
ven. Hier is misbruik van bevoegdheid: 
de omstandigheden, waarop de burge
meester meende zich te kunnen beroepen, 
blijken - volgens uitspraak van den Cen
tralen Raad van Beroep van heden - ten 
deze voor het grootste gedeelte geen be
slissende beteekenis te hebben gehad. 

1 Juni. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 artt. 58, 
lid 2 en 1:03.) - De in het ambtenaren-
reglement der gemeente R. op~nomen 
procedure met mededeeling van een voor-

nemen tot oplegging van disciplinaire 
straf is niet de procedure als voorgeschre
ven bij art. 103 der Ambtenarenwet 1929. 
Dit artikel is niet dwingend, zoodat de 
speciale gemeentelijke procedure dero
geert aan de algemeene van de wet. Het 
beroep tegen het ontslagbesluit zelf is in 
dit geval dan ook wel degelijk ontvanke
lijk. - Onevenredigheid tusschen straf
bare feiten ( als directeur van gemeente
bedrijven onregelmatigheden ten aanzien 
van brandstoiien plegen) en straf ( niet
eervol ontslag). Berisping of geldboete 
ware evenredig. I Juni. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. (Gemeentewet art. 84; Ambte
narenwet z929 artt. 50 en 60, 3e Jid.) -
Art. 60, 3e lid, der Ambtenarenwet 1929 
heeft een ruimere strekking dan dat die 
bepaling alleen het oog zou hebben op 
ontstentenis van den ambtenaar. - Art. 
84 der Gemeentewet stelt niet den eisch, 
dat de aanwijzing van een wethouder tot 
loco-burgemeester schriftelijk dient te ge
schieden; ook een mondelinge aanwijzing, 
geschied door den burgemeester vóór zijn 
ontslag, is rechtsgeldig en blijft rechts
geldig na het ontslag van den burgemees
ter. - Het is niet in strijd met den moti
veeringseisch van art. 50 onder 2° der 
Ambtenarenwet 1929 te verwijzen naar 
een vroegere uitspraak tusschen dezelfde 
partijen. z Juni. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 artt. 58, 
Jid 2 en 103.) - Ofschoon in dit geval 
een mededeeling van het voornemen den 
ambtenaar te straffen met ontslag ter be
oordeeling voorligt, is niet de procedure 
volgens art. zo3 der Ambtenarenwet 1929 
toepasselijk, aangezien het provinciale 
ambtenarenreglement een van dit wets
artikel afwijkende procedure in het leven 
·heeft geroepen, o. a . doordat het admi
nistratief orgaan zelf nog een beslissing 
tot strafoplegging moet nemen na de on
herroepelijk geworden uitspraak van den 
ambtenarenrechter. - Er is onevenredig
heid tusschen de misdragingen ( geen of 
te laat gevolg geven aan ambtelijke op
drachten) en de voorgenomen straf, mede 
gelet op den 35-jarigen goeden dienst van 
den ambtenaar. 15 Juni. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 artt. 1 en 
46; Arbeidsdienstverordening.) - Onder
hopman, later hopman bij den Nederland
schen Arbeidsdienst was ambtenaar in 
den zin der Ambtenarenwet 1929. - De 
Ontslfigregeling voor het voorloopig in 
dien Dienst opgenomen personeel (van z7 
April 1941) is niet een aanvullende rege
ling, waarnaast het Alg. Rijksambtenaren
reglement op het stuk van ontslag voor 
dat personeel nog van kracht zou zijn. -
Een besluit tot ontslag wegens ongeschikt
heid kan niet volgens art. 46 der Ambte
narenwet 1929 worden "gewijzigd" in een 
ontslag wegens beëindiging van tijde/ijken 
dienst. 6 Juli. 
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- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet z929 artt. 35, 
60, 3e Jid.) - Tegen een besluit van zo 
Jan. z944 is beroep ingesteld bij klaag
schrift, dat op z7 Febr. z944 ter post is 
bezorgd. Aangenomen wordt, dat klager, 
verpleegde te Veenhuizen, eerst op z6 
Jan. z944 van het besluit heeft kennis 
gekregen en reeds op z4 Febr. z944 zijn 
klaagschrift aan den gevangenbewaarder 
heeft ter hand gesteld. De overschrijding 
van den beroepstermijn moet aan over
macht worden toegeschreven. 

zo Augustus. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet z929 art. 30.) 
- Ondergedoken gemeente-secretaris ten 
onrechte niet-ontvankelijk verklaard op 
dezen grond, dat een oproeping om ten 
openbare terechtzitting te verschijnen 
voor het geven van nadere inlichtingen 
hem niet zou bereiken. z2 October. 

- Uitspraak van den Centra/en Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet z929 art. 69.) -
Een beroep tegen een advies van een ge
meentelijk scheidsgerecht is bij beschik
king van den Voorzitter van den C. R. v. 
B . niet-ontvankelijk verklaard. Het rechts
middel van verzet kan nu niet worden 
aangewend om het beroep de strekking te 
ver/eenen van een beroep tegen het, op 
het advies genomen, besluit van den bur
gemeester, dat bij het verzetschrift wordt 
overgelegd. Het verzet is daarom onge
grond. - Het verzetschrift zou, als klaag
schrift tegen het daarbij overgelegde be
sluit van dien burgemeester opgevat, te 
laat · zijn ingediend. z9 October. 

Arbeld. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (B. W. art. 

z639 o, Eerste Uitvoeringsbesluit 9/z940 § 
z en 2, Rv. artt. 343-358). --, Een werk
gever, die vergunning heeft verkregen van 
den Directeur-Generaal om, in afwijking 
van het a/gemeene publiekrechtelijke ver
bod van § z van het z.g. Ontslagbesluit 
9/z940, een werknemer te ontslaan, vermag 
dezen, zoo hij -gelijk i.c. - voor bepaal
den tijd was aangenomen, ingevolge art. 
z639 o niet rechtmatig te ontslaan vóór 
den overeengekomen tijd, tenzij om een 
dringende, onverwijld medegedeelde reden. 
-De uitzondering op het publiekrechtelijk 
verbod voor het geval art. z639 p van\ toe
passing is, d.i. indien een dringende reden 
tot ontslag aanwezig is, zet geensziM op zij 
de in art. z639 o gestelde voorwaarde, dat, 
om het ontslag in den zin van dit art. 
rechtmatig te doen zijn, vereischt is onver _ 
wijlde mededeeling van die reden aan de 
wederpartij. - De rechter in hooger be· 
roep vermag niet te weigeren getuigen te 
hooren op grond, dat in eersten aanleg een 
partij, hoewel haar de gelegenheid was ge
geven tot het voorbrengen van getuigen, 
zulks niet heeft gedaan. z z Februari. 

Arbeidsdienst. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Algemeene Zaken 
betreffende de aanwijzing van het aantal 

arbeidsdienstplichtigen en het tijdstip van 
opkomst. 

Aanv. Stct. 27. 27 Januari. Blz. 412 . 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Algemeene 
Zaken en van Justitie ter bescherming van 
den Nederlandschen Arbeidsdienst. 

S. S rno. 7 Juni 1944. Blz. 3. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet z929 artt. z en 
46; Arbeidsdienstverordening.) - Onder
hopman, later hopman bij den Nederland
schen Arbeidsdienst was ambtenaar in 
den zin der Ambtenarenwet z929. - De 
Ontslagregeling voor het voorloopig in 
dien Dienst opgenomen personeel ( van z7 
April z94z) is niet een aanvullende rege
ling, waarnaast het Alg. Rijksambtenaren- · 
reglement op het stuk van ontslag voor 
dat personeel nog van kracht zou zijn. -
Een besluit tot ontslag wegens ongeschikt
heid kan niet volgens art. 46 der Ambte
narenwet z929 worden "gewijzigd" in een 
ontslag wegens beëindiging van tijde/ijken 
dienst. 6 Juli. 

Arbeidsovereenkomsten beslult. 
- Beschikking van den Secretaris-Gene

raal van• het D epartement van Binnen
landsche Zaken, B.Z. No. ·6 A.Z., betref
fende wijziging van A.Z., betreffende wij
ziging van het Arbeidsovereenkpmstenbe
sluit (Stbl. 1931, No. 354), laatstelijk ge
wijzigd bij beschikking van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken van 19 Augustus 
1943, B.Z. No. 4 A.Z. 

Aanv. Stct. 107. 22 Mei. Blz. 438. 
Armenwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Armen

wet art. 63). - Nu de Rechtb. reeds bij 
haar vorige beschikking, zooals deze bij 
het verwijzingsarrest door den H. R. ' is 
verstaan, zeker punt had vastgesteld, be
hoefde het na de verwijzing geen vaststel
ling meer. - Het feit dat een vrouw tegen 
haar gescheiden echtgenoot een verhaalba
ren executorialen titel heeft, sluit alleen 
dan uit dat zij ondersteuning behoeft, in
dien de omstandigheden zoodanig /i'ggen, 
dat een zóó spoedige verwezenlijking van 
haar aanspraken bij tenuitvoerlegging van 
den titel te verwachten is, dat het bezit 
van den titel redelijkerwijs met het haar 
diensvolgens toekomende is gelijk te stel
len. - De stelling dat de vrouw i. c. on
danks bezit van den titel als "arme" moet 
worden aangemerkt, kan in cassatie niet 
worden onderzocht. - De stelling dat het 
bezit van een verhaalbaren titel tot levens
onderhoud voor het begrip "arme'' rech
tens zonder eenige beteekenis is, kan niet · 
ten toetse komen, nu de H, R. in zijn ver
wijzingsarrest een andere opvatting heeft 
aanvaard. - Voor klachten, waaraan bij 
het vorige beroep in cassatie geenerlei grief 
tegen de vorig~ beschikking is ontleend, is 
thans geen plaats meer, daar de beslissing 
der Rechtb., wat de destijds niet bestreden 
punten betreft, tusschen partijen onaan
tastbaar is geworden. 9 Maart. 
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- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( Armenwet art. 40.) - De burge
meester van A. heeft door het verstrek
ken van een bedrag voor vervoerkosten 
van huisraad en aanschaffing van meubi
lair, v erhuizing van den armlastige naar 
G . mogeli}k gemaakt, zoodat art. 40 2e lid 
behoort te worden toegepast. Daaraan 
doet niet af, of het initiatief tot de ver
huizing al dan niet van den ondersteunde 
is uitgegaan en dat bij den burgemeester 
van A . kennelijk het verlangen heeft voor
gezeten om den armlastige behulpzaam te 
zijn, vermits in zoodanig geval de hulp
verleening op een andere wijze had kun
nen geschieden, zonder het risico der arm
lastigheid op een andere gemeente af te 
schuiven. 24 April. 

- Arrest van den Hoogen Raad. ( Armen
wet art. 63.) - Ook aan een minderja
rige, onverschillig of deze al dan niet on
der ouderlijke macht staat, kan onder
steuning worden verleend. Dit kan ge
schêeden rechtstreeks aan den minder
jarige of middellijk, indien de steun wordt 
verleend aan den ouder, met gehouden
heid om het/jeen hem als steun geboden 
wordt aan het kind ten goede te doen 
komen, en dit ook in feite aan het kind 
ten goede is gekomen. - Anders Concl. 
Proc.-Gen. 4 Mei. 

- Arrest van den Hoogen Raad. ( Armen
wet artt. 66, 67.) - Indien verzocht 
wordt, ter berekening van de totaa/som 
voor het verhaal voor reeds gemaakte 
kosten, de bijdrage of de wijziging daar
van te doen ingaan op een oog'enblik dat 
de v-erplichting tot onderhoud resp. de ge
wijzigde verplichting naar de wet reeds 
bestond, behoort de rechter dit verzoek 
in te wilJigen, tenzij hij in omstandighe
den, als in artt. 384a en 384b B . W. be
doeld, of op grond van zijn oordeel voor 
het gegeven geval omtrent de toelaatbaar
heid van het verhaal van achterstand, 
termen vindt de bijdrage of wijziging op 
een later tijdstip te doen ingaan. - Af
wijkend concl. Proc.-Gen. 26 Mei. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( Armenwet art. 39.) - Toen op 6 
juli z943 werd gerequireerd tot het ver
leenen van de machtiging tot plaatsing 
van patiente in een krankzinnigengesticht, 
was de band, die haar aan de gemeente 
F., in welker dienst zij was, niet verbro
ken, aangezien haar eerst per I April z944 
ontslag uit hare dienstbetrekking is ver
leend. Tusschentijdsche verbreking der 
dienstbetrekking kan niet worden aange
nomen op grond van het enkele feit van 
het verlaten door patiente van de inrich
ting, waar zij zich op voorschrift van het 
hoofd van den gemeentelijken dienst, 
waarbij zij werkzaam was, moest doen 
verplegen, terwijl evenmin gebleken is, 
dat van gemeentewege eene bewilliging in 
zoodanige beëindiging van de gesloten ar
beidsovereenkomst zou zijn kenbaar ge-

maakt. Derhalve moet de gemeente F. als 
woonplaats worden aangemerkt. 3 juni. 

- Besluit van den Secretaris-G1meraal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( Armenwet art. 39.) - Na de eva
cuatie van het gezin, waartoe de minder
jarige patiënt behoorde, was de bond, die 
dat gezin aan de vorige woonplaats bond, 
verbroken, zoodat deze gemeente niet als 
woonplaats voor de toepassing van art. 39 
in aanmerking kan komen. Nu de vader 
van den patiënt van z Sept. z94z tot z2 
Dec. z943 als monteur op een vliegveld is 
werkzaam geweest in de gemeente V., in 
welke gemeente hij zonder zijn gezin te
vens gehuisvest was, moet deze gemeente 
als diens woonplaats en dus ook van diens 
op 7 Oct. z943 in een " aangewezen afdee
ling" opgenomen minderjarigen zoon wor
den beschouwd. z2 October. 

Bank- en credletwezen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal voor 

Bijzondere Economische Zaken en van de 
Secretarissen-Generaal van de Departe
menten van Financiën, van Justitie, van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van 
Binnenlandsche Zaken, houdende aanvul
ling van het Besluit No. 22s/x94x betref
fende het bank- en credietwezen. 

S. S 850. x3 Maart x944. Blz. 9. 
Begraaf wet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Wet op het begraven art. z6). - Nu 
slechts enkele gebouwen, alle behoorende 
aan hetzelfde kerkgenootschap, dat ver
gunning tot aanleg van een begraafplaats 
heeft gevraagd, op minder dan 50 meter 
afstand van de aan te leggen begraafplaats 
zijn verwijderd, kunnen deze gebouwen 
niet geacht worden deel uit te maken van 
een bebouwde kom. De aanleg der begraaf
plaats is derhalve met art. z6 ze lid niet in 
strijd. z4 Februari. 

Besmettelijke ziekten. 
- Tweede Besluit van den Secretaris-Gene

raal van het Departement van Sociale Za
ken, houdende wijziging van het Besluit 
No. 82/ x940 betreffende de inenting tegen 
typhus, paratyphus, diphtherie en rood
vonk. S . S 8ox. 5 April x944. Blz. 8. 

- Besluit van den Secretaris-Gçneraal van 
het Departement van Sociale Zaken No. 
x847 H/doss. G ., Afdeeling Volksgezond
heid, tot afwijking van het bepaalde in 
artikel 20 van het Koninklijk besluit van 
x October x929 (Stbl. No. 448) tot uit
voering van de Besmettelijke-Ziektewet 
(Stbl. x928, No. 265). 

Aanv. Stct. x67. 7 Augustus. Blz. 458. 
Devoeg·dhedenwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (B . W . artt. 

z305-1400; Bevoegdhedenwet v. 9 Mei 
1902, S. 54 art. 24). - Art. z395 B . W. is 
ook van toepassing op betalingen van pu
bliekrechtelijken aard, voorzoover niet uit 
de wet het tegendeel volgt. De Bevoegd
hedenwet verzet zich hiertegen niet. (Verg. 
H. R. 14 Nov. 1930, N . j. 1932 blz. 222, 
W. 12221.)- De Bank behoefde slechta te 
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stellen en waar te maken, dat de verbinte
nissen van haar schuldenaar (voor wien zij 
betaalde, zulks i.v.m. een beslag door den 
Polder gelegd op diens goederen, ten haren 
behoeve hypothecair verbonden) jegens 
den Polder, op voldoening waarvan par
tijen bij de betaling het oog hadden, in 
werkelijkheid niet bestonden. Onverschil
lig is of misschien die schuldenaar uit an
dere oorzaak - garantiebeding - gelijke 
bedragen aan den Polder verschuldigd was, 
en ook of de Bank al dan niet in dwaling 
verkeerde t.a.v. den persoon van den de
biteur. Het geval van art. z307 doet zich 
niet voor. (Verg. H. R . 27 Maart z942, 
hierna opgenomen). - Volgens de Be
voegdhedenwet is na gedeelte/ijken over
gang van het goed voor het gedeelte van 
den aanslag, hetwelk de overgegane goe
deren betreft~ nog slechts verhaal mogelijk 
op de goederen van den nieuwen eigenaar. 
(Verg. H. R. II April z924, N. J. z924 blz. 
626, W. I I285). - Bij belastingen, waarbij 
een kohier den titel vormt, krachtens wel
ken wordt ingevorderd, vormt naar gel
denti belastingrecht in het algemeen de 
ambtelijke werkzaamheden, welke betrek
king heelt op het regelen van den aanslag 
en het ten kohiere brengen daarvan, niet 
eef'I voorwaarde voor het ontstaan van de 
belastingschuld, doch bepaalt zij zich veel
eer tot het berekenen en te boek stellen 
van de belasting, welke krachtens de wet 
is verschuldigd geworden. (Verg. H.R. zs. 
Februari en 7 Juni z922, B. 2904 en 2966 
en Sinninghe Damsté, Inleiding Ned. Be
lastingrecht ( z940) blz. zoo vlg.). Zulks is 
ook het geval bij het Reg!. Beheer Rivier
polders in Gelderland. - Ook de splitsing 
van den aanslag krachtens art. 24 lid 3 
Bevoegdhedenwet is niet anders dan een 
administratieve maatregel, waarbij het 
bedrag van den vervallen aanslag in 2 aan
slagen moet worden verdeeld over den 
ouden en den nieuwen eigenaar, omdat 
door den overgang ieder hunner voor een 
deel schuldenaar van de belasting is ge
worden. - Gevolgen van onjuiste splitsing 
en van het achterwege blijven van split
sing. ( Afwijkend concl. Proc.-Gen.). -
Afkoop ingevolge art. 630 van vermeld 
Reg!. kan ook nog worden gevorderd, in
dien dè ontgraving reeds volledig haar be
slag h.eelt gekregen. - Een middel, gericht 
tegen een tweeden grond der beslissing, 
behoeft in cassatie niet te worden onder
zocht, indien de eerste grond juist is be
vonden. zo Maart. 

Burgerlijk recht. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie betreffende 
testamenten van Nederlanders en Neder
landsche onderdanen in het buitenland. 

S . S 202. 8 Juni 1944. Blz. 5. 
Burgerlijke Stand. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie, 6de Afdee
ling, No. un, betreffende inschrijving 
van echtscheidingen. 
Aanv. Stct. 23z. 14 December. Blz. 467. 

DleustpUchtwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnen!andsche Za
ken. (Gemeentewet art. 228j; Dienst
plichtwet art. 36). - De burgemeester 
heelt de kostwinnersvergoeding uitgekeerd 
als gemeentelijk bestuursorgaan, waarvan 
de medewerking door de wet is gevorderd. 
De niet goedgekeurde vergoeding is van 
Rijkswege niet gerestitueerd en derhalve 
ten laste der gemeente geb/.even. De ge· 
meente is dus gerechtigd het ten onrechte 
uitgekeerd bedrag als onverschuldigd be
taald in rechte terug te vorderen. Ten on
rechte is dan ook goedkeuring op het be
sluit tot het instellen van een rechtsvorde
ring, waarvan de ongegrondheid niet à 
priori is aan te nemen, geweigerd. 

DJstrlbutlewet. 
9 Februari. 

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

S. S 700. 27 Januari 1944. Blz. 7. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart, No. 57684 S., Directie van 
Handel en Nijverheid, houdende een re
geling van de heffingen, bestemd tot be
strijding van de aan de uitvoering der 
Distributiewet 1939 en in het algemeen 
aan de werkzaamheden der Rijksbureaux 
voor Handel en Nijverheid verbonden 
kosten. 

Aanv. Stct. 91. 1 Mei. Blz. 430. 

- Beschikking van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, No. 57684 S ., 
Directie van Handel en Nijverheid, tot 
uitvoering van het Distributieheffingsbe
sluit 1944. 

Aanv. Stct. 91. 1 Mei. Blz. 431. 

- Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart ingevolge de Distri
butiewet 1939 (Paarlcolliers). 

S. S 600. 23 Mei 1944. Blz. 7. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv. artt. 
339, 359; Distributiere{Jelingsbeschikking 
z94z art. 2.) - De beslissing, dat de Dis
tributiebescheiden eigendom zijn en blij
ven van den Staat der Nederlanden, wordt 
gedragen door den inhoud van de Distri
butieregelingsbeschikking z94z. Waar deze 
Distributieregelingsbeschikking, afgekon
digd in de Ned. Staatscourant, op de wet
telijk voorgeschreven wijze is bekend ge
maakt behoeft haar inhoud geen bewijs. 

20 Juni. 
Drankwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, No. 
395 G/doss. 1, Afdeeling Volksgezondheid, 
tot uitvoering van artikel s en afwijking 
van artikel 20 van de Drankwet (Stbl. 
1931, no. 476). 

Aanv. Stct. 93. 12 April. Blz. 427. 
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- Besluit van de Secretaris-Generaal van 
het D epartement van Sociale Zaken, No. 
595 G/doss. 1 Afd. Volksgezondheid, be
treffende de terugbetaling van het ver
gunnings_ en verlofsrecht, bedoeld in de 
artikelen 23 en 46 van de Drankwet (Stbl. 
1931, No. 476). 

Aanv. Stct. 124. 26 Mei. Blz. 438. 

Economisch Sanctiebesluit. 
-Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. 47; 

Sv. artt. 3zz, 359; Grondwet (tekst 1938) 
art. 153; Econ. Sancti.ebesluit z94z art. z; 
Vee- en Vleeschverordening 1942 art. z) . 
- De Econ. Rechter en het Hof hebben 
het bewezenverklaarde uit den inhoud der 
bewijsmiddelen kunnen afleiden, ook in 
het bijzonder, dat req. wist dat strafbaar 
was het doen vervoeren van de zak waar
van hij had gehoord dat zij rundvleesch 
inhield, voor welke strafbaarheid van het 
doen vervoeren uiteraard dezelfde grond 
aanwezig is als voor die van het vervoeren, 
zoomede dat req. zich van die wetenschap 
bewust was toen hij de opdracht tot .het 
vervoer gaf. - Volgens de telastlegging 
en bewezenverklaring behoefde het opzet 
van req. niet te zijn gericht geweest op de 
omstandigheid dat het vervoerde vleesch 
juist een voorbout van een rund was. -
De Bedrijfsorganisatie voor vee en vleesch 
was krachtens de haar verleende verorde
nende bevoegdheid van art. 153 Grondwet 
bevoegd naast het vervoeren ook het doen 
vervoeren van vleesch tot een op zich zelf 
staande, Jos van art. 47, ze lid j 0

• 9z Sr. 
staande overtreding der vee_ en vleesch
verordening 1942, strafbaar krachtens het 
Econ. Sanctiebesluit z94z te verklaren. -
Waar gaen bepaald verweer daaromtrent 
is gevoerd, is door de uitdrukkelijke over
weging en beslissing dat de verdachte 
strafbaar is, ten volle aan den ter zake ge
stelden motiveerin/!,seisch voldaan. - De 
grief, dat door den 0. v. ] . geen deugde
lijke vordering is overgelegd, faalt, omdat 
het p.-v. der terechtzitting van den Econ. 
Rechter o.m. vermeldt: ,,De 0. v.]. leest 
zijn vordering voor en legt die aan dein 
Rechter over", terwijl uit de stukken waar
van de H. R. vermag kennis te nemen, niet 
kan worden nagegaan of die schriftelijke 
vordering deugdelijk was. 22 Februari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv. artt. 
JII, 359, 378, 423; Econ. Sanctiebesluit 
z94z art. 2). - De Econ. Rechter heeft de 
t .1.1. ( dat hij opzettelijk in strijd met liet 
Organisatiebesluit Voedselvoorziening I94I 
een varken heeft geslacht) kennelijk ge-
lezen als bevatterui'e het verwijt: dat verd. 
opzettelijk in strijd met het krachtens dat 
besluit bepaalde, een varken heeft ge
slacht, en aldus doende eene met de be
woordingen der t.1.1. niet onvereenigbare 
uitlegging van haren inhoud gegeven. ( An
ders: Adv.-Gen. Rombach). - Het middel 
stel/end, dat de 0. v. ]. geen deugdelijke 
vordering heeft overgelegd, laait vermits 
blijkens het p.-v. ter terechtzitting van 
den Econ. Rechter de 0. v. ]. zijn vorde-

ring heeft voorgelezen en aan den rechter 
heeft overgelegd, terwijl de deugdelijkheid 
dier vordering niet kan worden beoordeeld, 
daar dit stuk niet behoort tot de proces
stukken waarvan de H. R. kennis neemt. 
- Een nadere redengeving van de beslis
sing, dat verdachte strafbaar is, is indien 
- zooals hier - een desbetreffend ver
weer niet is gevoerd, niet noodig. - De 
Econ. Rechter, in de aanteekening van zijn 
mondeling vonnis onder de gebezigde be
wijsmiddelen vermeldende: ,,voormelde in
houd van het voormelde ambtseedige 
p.-v." verwijst duidelijk naar het ambts
eedig p.-v. der opsporingsambtenaar, waar
van de korte inhoud door hem, blijkens 
het p.-v. zijner terechtzitting is medege
deeld; deze handelswijze is in overeenstem
ming met het bepaalde in de ministerieele 
beschikking krachtens art. 378 Sv. gege
ven, terwijl bij art. 3, zste lid van het Be
sluit 7z-z94z deze bepalingen op het rechts
geding vo6r den Econ. Rechter overeen
komstige toepassing vinden. - Het Econ. 
Gerechtshof, in hooger beroep het vonnis 
van den Econ. Rechter bevestigende, kan 
zulks doen zonder nadere vermelding van 
den inhoud der door dezen gebezigde be
wijsmiddelen, ook indien voor dien inhoud 
in de aanteekening van het vonnis naar 
den inhoud van andere stukken wordt ver
wezen. 22 Februari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Econ. 
Sanctiebesluit z94z, art. 6; Bloembollen
saneeringsplan 1939, (Teelt) art. 2). -
Sedert de inwerkingtreding van het Be
sluit van 5 Jan. z94z No. 968 (Ned. Stct. 
no. zo) wordt het Bloembol/ensaneerings
plan 1939 (Teelt) ingeleid met de woor
den: ,,Gelet op de artt. 9, IJ, z3b en z4 
van de Landbouwcrisiswet 1933 en het 
Voedselvoorzieningsbesluit, op het Crisis 
Organisatiebesluit 1933 en op het Crisis
Heffingsbesluit 1933" , zoodat de in het 
middel uitgedrukte gedachte, dat het be
wezenverklaarde feit, hoewel daartegen is 
voorzien in het Bloembollensaneeringsplan 
1939, niet in strijd zou zijn met een voor
schrift gesteld bij of krachtens het Voed
selvoorzieningsbesluit, als onjuist moet 
worden verworpen. - Waar uit de bewe
zenverklaring volgt, dat het bewezenver
klaarde feit is gepleegd door de N. V. , ter
wijl req. als directeur tot die handeling op
dracht had gegeven, behoort op grond van 
art. 6 Econ. Sancti'ebesluit I94I de quali
ficatie te luiden : ,,in strijd handelen met 
een voorschrift gesteld bij of krachtens het 
Voedselvoorzieningsbesluit, met uitzonde
ring van het voorschrift, gesteld bij art. IJ, 
gepleegd door een rechtspersoon, terwijl hij 
tot het plegen van dat feit opdracht gaf". 
- Anders Adv.-Gen. Rombach, die als 
qualiiicatie voorstelt: ,,opdracht geven tot 
het door een rechtspersoon in strijd han
delen met een voorschrift gesteld krach
tens het Voedselvoorzieningsbesluit". 

7 Maart. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv . art. 

359; Econ. Sanctiebesluit z94z art. 2; 
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Boter- en Vetdistr.besch. z940 11 art. 4.) 
- Art. z Akkerbouwbesluit V.V.0. z94z 
bepaalt onder meer, dat genoemd besluit 
de terminologie van het Voedselvoorzie
ningsbesluit overneemt, terwijl dan in art. 
2 van laatstgenoemd besluit wordt ge
zegd, dat onder "verhandelen" van eenig 
product onder meer "het koopen" daar
van wordt begrepen; derhalve moet ook 
in art. 2 Econ. Sanctiebesluit z94z onder 
,,verhandelen" van granen "het koopen" 
daarvan worden begrepen geacht. - Het 
Hof heeft het bewezenverklaarde uit de 
genoemde bewijsmiddelen kunnen aflei
den, met name, dat req. boter in den zin 
van de Boter . eu Vetdistr.besch. z940 Il, 
dus geen schapen. of geitenboter, heeft 
gekocht, daar immers req. zelf heeft ver
klaard de boter gekocht te hebben, ter
wijl hij wist, dat zulks verboden was en 
geiten- en schapenboter niet tot de distri
butiegoederen behooren. - De verklaring 
van den getuige, dat hij z4 pakjes mar
garine heefr geleverd en ½ kg boter, is 
als één geheel te beschouwen en heeft der
halve voor het bewijs een bruikbaren in
houd. 4 April. 

- Tweede Besluit van de Secretarissen-Ge
neraal van de Departementen van Land
bouw en Visscherij, van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart en van Justitie, hou
dende wijziging en aanvulling van het 
Economisch Sanctiebesluit 1941. 

S. S 701 n Mei 1944. Blz. 7. 
Evacuatleven •oer. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat (Ned. 
Stct. 1944, no. 34) ingevolge de Verorde
ning No. 15ii940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche ge
bied betreffende het vervoer van personen 
en goederen (Besluit Evacuatievervoer 
Zeeuwsche en Zuidhollandsche eilanden 
1944). 
Aanv. Stct. 34. I 7 Februari. Blz. 420. 

G emeentebelastlngeu. 
- Besluit van den Secretaris-Generaial van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Grondwet art. z82. Gemeentewet 
art. 228e). - Blijkens de geschiedenis van 
art. z82 der Grondwet heeft dit art. ten 
doe/ te verbieden, dat op het stuk van be
lastingen uitzondering ten behoeve van be
paalde personen of groepen van personen 
plaats vindt met het oogmerk dezen on
redelijke gunsten te bewijzen. Bij de beant
woording van de vraag of het verleenen 
van vrijstelling of restitutie ten behoeve 
van een privilegie in den zin van genoemd 
art. kan worden opgevat, komt derhalve 
aan het motief der vrijstelling of restitutie 
beslissende beteekenis toe. Door zich bij 
overeenkomst te verbinden, de door haar 
medecontractant te betalen pr,ecario·belas
ting te restitueeren, heeft de gemeente geen 
afstand gedaan van haar publiekrechte
lijke bevoegdheid, deze retributie van haar 
medecontractant te heffen en te innen, en 
evenmin haar plicht daartoe illusoir ge-

maakt, doch zich slechts verbonden als 
contraprestatie voor de overdracht van den 
grond de uit de heffing van de gemeente
lijke precariobelasting voor haar medecon
tractant voortvloeiende kosten voor haar 
rekening te nemen. Van een onredelijke 
beoordeeling van den mede-contractant 
der gemeente en van een daartoe strek· 
kend oogmerk der gemeente is dan ook 
geen sprake. Derhalve is ten onrechte aan 
het besluit van het gemeentebestuur tot 
aanvaarding van een strook grond in die 
gemeente goedkeuring onthouden. . 

z3 januari. 
- Arrest van ~n Hoogen Raad. (Gemeen

tewet art. 280). - Onder "daarbij behoo
rende erven" zijn te verstaan die gronden, 
welke naar hun aard en in verband met 
hun nabijheid tot het gebouwde eigendom, 
bestemd zijn om gezamenlijk voor hetzelf
de doel te worden gebruikt. - T. a. v. 
bosch, duin en aanplant, waaruit een deel 
dier onderwerpelijke terreinen bestaat, valt 
niet zonder meer aan te nemen, dat zij be
scl10uwd moeten ,vorden als erf van het 
gebouw, dat daarop of daarbij gelegen is. 
Met name is dit ni·et het geval indien het 
terrein zijn beteekenis in hoofdzaak ont
leent aan het zijn van object van belegging 
en exploitatie. Als erf kunnen zij alleen 
worden beschouwd, als het dienen van het 
gebouw op den voorgrond staat. 

z Maart. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen

tewet art. 275; Wet Raden van Beroep 
art. z9). - Voor de ontvankelijkheid van 
het cassatieberoep is niet de eisch gesteld, 
dat een cassatiemiddel moet zijn gefor
muleerd of op andere wijze over verkeer
de toepassing of schending der wet wordt 
geklaagd. - Het oordeel van den R. v. 
B., dat het beroep op het recht van voor
poting voldoende gestaald is door het pri
vilege van Maximiliaan en Philips de 
Schoone van 2z juni z486 i.v.m. de uit
oefening van dit recht door de rechtsvoor
gangers van belanghebbende, als eigena
ren van de aan de wegen belendende per
ceelen, moet als van feite/ijken aard in 
cassatie worden geëerbiedigd. 29 Maart. 

Gem eentebestuur. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Gemeentewet art. 228). - Een be
sluit van een gemeentebestuur tot het ver
/eenen van een concessie inzake de gas· 
voorziening in de gemeente is aan goed
keuring onderworpen uitsluitend voorzoo
ver het betreft eenig punt in art. 228 ge
noetnd. - I. c. zijn de uit de overeenkomst 
voor de gemeente voortvloeiende verplich
tingen betreffend het gebruik van gemeen~ 
teeigendommen door den concessionaris en 
overneming van diens bezittingen (koop) 
door de gemeente bij beeindiging der over
eenkomst niet dermate bezwarend, dat 
daarin een grond zou kunnen worden ge
vonden, aan de overeenkomst de vereischte 
goedkeuring te onthouden. 3 januari. 
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- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Grondwet art. z82. Gemeentewet 
art. :,:,Be). - Blijkens de geschiedenis van 
art. x8:, der Grondwet heelt dit art. ten 
doel te verbieden, dat op het stuk van be
lastingen uitzonderinR ten behoeve van be
paalde personen of groepen van personen 
plaats vindt met het oogmerk dezen on
redelijke gunsten te bewijzen. Bij de beant
woording van de vraag of het verleenen 
van vrijstelling of restitutie ten behoeve 
van een privilegie in den zin van genoemd 
art. kan worden opgevat, komt derhalve 
aan het motief der vrijstelling of restitutie 
beslissende beteekenis toe. Door zich bij 
overeenkomst te verbinden, de door haar 
medecontractant te betalen precario-belas
ting te restitueeren, heelt de gemeente geen 
afstand gedaan van haar publiekrechte
lijke bevoegdheid, deze retributie van haar 
medecontractant te heffen en te innen, en 
evenmin haar plicht daartoe illusoir ge
maakt, doch zich slechts verbonden als 
contraprestatie voor de overdracht van den 
grond de uit de heffing van de gemeente
lijke precariobelasting voor haar medecon
tractant voortvloeiende kosten voor haar 
rekening te nemen. Van een onredelijke 
beoordeeliná van den mede-contractant 
der gemeente en van een daartoe strek
kend oogmerk der gemeente is dan ook 
geen sprake. Derhalve is ten onrechte aan 
het besluit van het gemeentebestuur tot 
aanvaarding van een strook grond in die 
gemeente goedkeuring onthouden. 

IJ Januari. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( Gemeentewet art. :,:,8j; Dienst
plichtwet art. 36). - De burgemeester 
heeft de kostwinnersvergoeding uitgekeerd 
als gemeentelijk bestuursorgaan, waarvan 
de medewerking door de wet is gevorderd. 
De niet goedgekeurde vergoeding is van 
Rijkswege niet gerestitueerd en derhalve 
ten Jaste der gemeente gebl.even. De ge
meente is dus gerechtigd het ten onrechte 
uitgekeerd bedrag als onverschuldigd be
taald in rechte terug te vorderen. Ten on
rechte is dan ook goedkeuring op het be
sluit tot het insteJJen van een rechtsvorde
ring, waarvan de ongegrondheid niet à 
priori is aan te nemen, geweigerd. 

9 Februari. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Gemeentewe t art . .:,28 d.) - Wel is 
het juist, dat het koopen van bouwterrein 
uit speculatieve doeleinden door de over
heid zooveel mogelijk moet worden tegen
gegaan, doch aangezien de onderhavige 
verkoopen van gemeentegronden samen
hangPn met den exploitatie-opzet, welke 
aan de prijsbepaling van het geheele ter
reinen-complex, waarin deze gronden be
grepen zijn, ten grondslag ligt, zou het 
niet doorgaan daarvan den bedoelden op
zet geheel verstoren, Er is te minder be
zwaar tegen dè verkooperi, nu door het 

toevoegen van enkele bepalingen aan de 
,,Algemeene voorwaarden voor den ver
koop van bouwterreinen door de gemeen
te" de waarborgen tegen speculatieve be
doelingen aan de zijde van de koopers 
zijn verstrekt. z8 April. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Gemeentewet art. :,:,8d.) - Wel 
moet het koopen van bouwterreinen uit 
speculatieve doeleinden zooveel mogelijk 
worden tegengegaan, doch dit mag er niet 
toe leiden om ook die verkoopen van ge
meentegrond te verhinderen, ten aanzien 
waarvan met voldoende zekerheid kan 
worden aangenomen, dat speculatieve 
overwegingen bij den kooper ontbreken. 
In casu is dit het geval. Bovendien be
staat de kans, dat bij niet doorgaan van 
den koop de kooper in een andere ge- . 
meente grond zal trachten te krijgen, en 
daardoor een bestaand bedrijf voor de ge
meente verloren zou gaan. Voorts .heeft 
de burgemeester den waarborg tegen spe
culatieve bedoelingen aan de zijde van 
den kooper nog versterkt. Tegen verkoop 
is derhalve geen bezwaar. :,7 April. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Gemeentewet 228d.) - Al is het 
juist, dat het koopen van bouwterreinen 
met speculatieve doeleinden door de over
heid zooveel mogelijk moet worden tegen
gegaan, zoo moet toch worden geoordeeld, 
dat de vervreemding der onderwerpelijke 
terreinen in het belang der gemeente is. 
Immers is het van groot belang, met het 
oog op het ook reeds vroeger bestaande 
woningtekort, dat zoo spoedig mogelijk de 
bouwplannen voor bouw na den oorlog 
kunnen worden gereedgemaakt; boven
di'en betreft het hier weinig gewilde ter
reinen, zoodat gevaar b_estaat, dat er na 
den oorlog bij een voldoend aanbod van 
gunstiger terreinen, voor de onderwerpe
lijke geen gegadigden meer te vinden zul
len zijn; tenslotte kan worden aangeno
men, dat bij dezen verkoop geen specula
tieve overwegingen in het spel zijn. 

27 April. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad van 

Beroep. (Gemeentewet art. 84; Ambte
narenwet x929 artt. 50 en 60, 3e lid.) -
Art. 60, 3e lid, der Ambtenarenwet x929 
heeft een ruimere strekking dan dat die 
bepaling alleen het oog zou hebben op 
ontstentenis van den ambtenaar. - Art. 
84 der Gemeentewet stelt niet den eisch, 
dat de aanwijzing van een wethouder tot 
loco-burgemeester schriftelijk dient te ge
schieden; ook een mondelinge aanwijzing, 
geschied door den burgemeester vóór zijn 
ontslag, is rechtsgeldig en blijft rechts
geldig na het ontslag van den burgemees-

\ ter. - Het is niet in strijd met den moti
·veeringseisch van art. 50 onder 2° der 
Anibtenarenwet ·z929 te verwijzen naar 
een vroegere uitspraak tusschen dezelfde 
partijen. z Juni. 
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- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Gemeentewet art. 244.) - Bij de 
samenstelling der begrooting voor eenig 
dienstjaar behoort niet dan bij uitzonde
ring te worden beschikt over het vermoe
delijk batig saldo van den gewonen dienst 
van het vorig dienstjaar, en dan nog al
leen wanneer op goede gronden mag wor
den aangenomen, dat de gewone dienst 
van het bedoelde dienstjaar een batig 
saldo zal ople,,eren tenminste gelijk aan 
het bedrag, waarover / wordt beschikt. 

· I2 October. 
- Besluit van den Secretari"s-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Gemeentewet art. 252 j 0

• art. z72.) 
- Er bestaat geen bezwaar tegen een re
geling in de bedrijfsverordening, volgens 
welke naast den directeur, bij wien de 
technische leiding van het bedrijf berust, 
voor de financieele administratie en het 
kasbeheer een administrateur en een kas
sier worden aangesteld, die voor dit be
heer zelfstandig aan den burgemeester 
verantwoordelijk zijn. - Mede in verband 
met art. z22 der gemeentewet zal de be
drijfsverordening enkele bepalingen die
nen te bevatten, welke het geldelijk be
heer in hoofdzaak regelen, o.m. betreffend 
de methode van boekhouden en het op
nemen en storten van gelden in rekening
courant bij de centrale kas der gemeente, 
de vraag of de kassier geheel op eigen ge
zag de betalingen voor het bedrijf zal 
kunnen doen, dan wel of de rekeningen 
tevoren door den burgemeester of den 
directeur zullen moeten worden goedge
keurd en door den kassier eerst kunnen 
worden betaald op fiat van den admini
strateur. Een betaling, krachtens welke 
de rente van verstrekt kapitaal bepaald 
wordt ongeveer gelijk aan de rente van de 
kapitaalmarkt, is niet voor goedkeuring 
vatbaar. Everunin een bepaling, volgens 
welke de administrateur slechts verant
woordelijk is voor de rechtmatigheid van 
het hem opgedragen beheer. 30 October. 

Gemeeute-llorgtochtenwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken, B.Z. No. 5 B.B., betreffende de in
trekking van de Gemeente-Borgtochten
wet. Aanv. Stct. 123. 13 Juni. Blz. 447. 

Gemeenteg·renzen. / 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken No. 7144 B.B. (Bureau Staats- en 
Administratief Recht), betreffende wijzi
ging van de grenzen tusschen de gemeen
ten Lemsterland, Gaasterland, Haskerlan.d 
en Weststellingwerf. 

Aanv. Stct. 107. 31 Mei. Blz. 442. 
Geneeskunst. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. 

436; Wet uitoefening Geneeskunst art. z). 
- Het middel, dat uit het bewezenver
klaarde niet kan worden afgeleid, dat de 
overtreding van art. 436 Sr. j 0

• art. I Wet 
van z juni z865 S. 60 was gepleegd, faalt, 

nu uit de bewezenverklaring blijkt, dat 
req.e èn t.a.v. G.W.R. èn t.a.v. 1. van 
van der L. de diagnose heeft gesteld, dat 
zij dus geneeskundigen raad heeft gegeven 
om ter herstel van de door haar pretense
lijk geconstateerde kwaal kruiden te ge
bruiken, en dat zij aan de genoemden krui
den heeft doen toekomen. - Het bewezen
verklaarde levert op twee overtredingen. 

Hantlelsreglsterwet. 
29 Februari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Handels
registerwet S. z9z8 No. 493 art. 2). - Nu 
de wet niet nader omschrijft, wat onder 
een in een onderneming uitgeoefend "be
drijf", als genoemd in art. 2, ze lid, der 
Handelsregisterwet 19z8, S. 493, moet 
worden verstaan, heeft de Rechtbank te
recht, immers in overeenstemming met de 
taalkundige beteekenis van dien term, aan
genomen, dat van zulk een bedrijf alleen 
kan worden gesproken, indien de onder
neming beoogt het maken van winst. -
De Rechtb. heeft beslist, dat is gebleken, 
dat het fonds "Nezifo" winst beoogt te 
maken noch voor zich zelve, noch voor zijn 
leden, en in overeenstemming daarmedr, 
gereq. vrijgesproken van de tusschen de 
in de bewezenverklaring' op elkaar volgen
de woorden ,jonds'' en "opgaaf" in de t.1.1. 
nog voorkomende nadere omschrijving van 
dat fonds als: ,,zijnde een onderneming, 
waarin het bovenomschreven verzekeringS
bedrijf werd uitgeoefend". Deze feitelijke 
beslissing moet in cassatie worden geëer
biedigd, tenzij mocht vaststaan, dat de 
Rechtb. daarbij van een onjuiste opvatting 
van het begrip "het maken van winst be
oogen" en dus van het begrip "bedrijf" is 
uitgegaan. - Noch uit de bewezenver
klaarde feiten, noch uit de gebezi'gde be
wijsmiddelen blijkt echter, dat, zooals het 
middel stelt, de Rechtbank hier inderdaad 
van zulk een onjuiste opvatting is uitge
gaan. 29 Februari. 

Hinderwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken. (Hin
derwet art. 5). - Wel is niet komen vast 
te staan, dat bij het verzoek om vergun
ning is overgelegd eene verklaring, als be
doeld in art. 5, 4°, doch nu de inrichting 
niet onder de Veiligheidswet z934 valt, zijn 
door het gepleegd verzuim geen belangen 
geschaad, zoodat deze informaliteit geen 
aanleiding behoeft te zijn om den verzoe
ker alsnog in zijn verzoek niet-ontvanke
lijk te verklaren. 29 Maart . 

Huurbeschermingsbesluit. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Huurbe

schermingsbesluit z94I art. 2). - Ten on· 
rechte besliste de Kantonrechter, dat hij 
die door aankoop van 'n perceel verhuurder 
daarvan is geworden, alleen dan zich kan 
beroepen op een dringend voor eigen ge
bruik noodig hebben, indien die dringende 
behoefte na den aankoop is ontstaan. Ook 
in geval van aankoop van het perceel om 
het na afloop van de huur zelf te gaan be
wonen, is de vordering tot ontruiming der· 
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halve toegelaten, waarbij de gegrondheid 
en de billijkheid van de belangen en be
hoeften van den nieuwen eigenaar-ver
huurder aan ,het oordeel van den Kan
tonrechter zijn onderworpen. 4 Februari. 

Jfypothee.kkantoren. 
- Besluit van den wnd. Secretaris-Gene

raal van het Departement van Financiën 
betreffende de openstelling voor het pu
bliek van de kantoren van de hypotheken, 
het kadaster en de scheepsbewijzen. 
Aanv. Stct. 217. 15 November. Blz. 464. 

Inkomstenbelasting. 
- Zevende beschikking van den S ecretaris

Generaal van het Departement van F i
nanciën, no. 22 (Ned. Stct. van 21 Fe
bruari 1944, no. 36), tot uitvoering van 
het Besluit op de Inkomstenbelasting 194r 
(Zevende Uitvoeringsbeschikking Inkom
stenbelasting 1941) . 

Aanv. Stct. 36. 15 Januari . Blz. 401. 
[nvalldltelts • en ouderdom sverzekering. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, tot 1 
wij ziging van het Tariefbesluit V.O.V ., 
zooals dat laatstelijk gewijzigd werd bij 
K. B. v an 23 Mei 1939, Stbl. No. 850. 

Aanv. S tct. u6. 14 Juni. Blz. 448. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, tot 
w ijzigin g van het K . B . van 9 April 1938 
(Stbl. No. 881 ), laatstelijk gewijzigd b ij 
K. B . van 8 Juni 1939 (Stbl. No. 885) , 
tot he t vaststellen van een regeling voor 
de toekenning van belooningen wegens het 
afsluiten van verzekeringen en het innen 
van premiën aan de agenten der vrijwil
lige ouderdomsverzekering. 

Aanv. Stct. 123. 26 Juni . Blz. 451. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Sociale Zaken 
en van Financiën tot wijziging van het 
besluit no. 15g/1941 betreffende t ijdelijke 
verhooging van b epaalde sociale verzeke
ringsrenten met een bijzonderen toeslag, 
van het b esluit no. 109/1942 tot wijziging 
der Ziektewet en van het besluit no. 
92/1943 betreffende uitkeering van kraam_ 
geld in gevallen, waarin daarop krachtens 
d e Ziektewet geen aanspraak bestaat, zoo
als die besluiten gewijzigd werden bij b e
sluit no. 121/1943. 
Aanv. Stct. 1945 24. 13 Nov. Blz. 464. 

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

het Departement van Financiën, no. 64, 
afdeeling Accijnzen, tot wijziging van wet
ten betreffende den accijns op gedistil
leerd en op houtgeest en tot wijziging van 
h et tot de Tariefwet '34 behoorende t arief. 

Aanv. Stct. 1n. 28 Maart. Blz. 424. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Financiën, no. 
66, afdeeling Invoerrechten, ter uitvoering 
van het besluit van de Secretarissen-Ge
neraal van de Departementen van Finan
ciën en van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart betreffende heffingen ter zake van 
den invoer van Duitsche goederen. 

Aanv. Stct. u1. 28 Maart. Blz. 42,5. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van F inanciën (Ned. 
Stct. 1944, no. 156) tot nadere regeling 
van de belasting op bier. 

Aanv. Stct. 156. 26 Juli. Blz. 456. 
Keurenwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Alg. Reg/. 

voor de polders in Zuid-Holland, a:rt. 94; 
Keur of Pol.-verordening voor den Polder 
Hardinxveld, art. 5). - De artt. 5 en I z 
van de Keur of Pol.-verordening van den 
Polder Hardinxveld, beschouwd in onder
ling verband en in v erband met art. 94 
Alg. Regl. voor de polders in Zuid-Hol
land, laten redelijkerwijze geen andere 
uitlegging toe, dan dat het onderhoud van 
de watergangen in art. 5 genoemd, voor 
zoover bestaande in het verwijderen van 
vaste planten en drijvend vuil en de her
stelling van de door het niet verwijderen 
van deze onvoldoend geworden afmetingen 
van de watergangen, op den polder rust en 
dus niet tot de verplichtingen van een aan
grenzend eigenaar als req. behoort. - Art. 
94 van genoemd Reglement is het eenig 
wettelijk voorschrift, waaraan het polder
bestuur zijn bevoegdheid om bij keur on
derhoudsplicht op te leggen kan ontlee
nen; bij een uitlegging, die zou meebren
gen dat een op de polder rustende ver
plichting tot onderhoud op req. zou wor
den gelegd en dus de polder daarvan zou 
worden ontheven, zou art. 5 van de Keur 
de bij genoemd art. 94 voor die oplegging 
gestelde grenzen overschrijden en dus, voor 
zoover het dit deed, niet verbindend ,zijn. 

z4 Maart. 
- Besluit van den S ecr.-Generaal van het 

Departement van Waterstaat. (Keuren
wet art. 4; Wet houdend a:lgemeene regels 
waterstaatsbestuur art. 9.) - Nu reeds 
krachtens art. 9 2e lid der Waterstaatswet 
1900 aan het polderbestuur voor een be
langrijk deel de bevoegdheid toekomt, 
welke door de voorgenomen wijziging van 
de keur aan dat bestuur wordt verleend, 
is aan die wijziging t en onrechte goed
keuring verleend. Zulks geldt te meer, nu 
laatstbedoelde bevoegdheid niet, zooals 
die, toegekend bij art. 9 der wet, beperkt 
is door de in dat art. aangegeven voor
waarde, welke, behoudens in spoedgeval
len, het doen van tijdige aanzegging van 
het voorgenomen gebruik aan de gebrui
ker der gronden voorschrijft. z4 Augustus. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat. (Keu
renwet art. 4.) - pen bepalir,.g in een 
keur, houdend verbod " op of in de dijken 
tuinen en andere afheiningen te hebben", 
is in strijd met art. 679 B. W ., waarbij 
aan ieder eigenaar de bev oegdheid wordt 
toegekend om zijn erf af te sluiten. 

14 Augustus. 
J{lnderbijslagwet. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Sociale Zaken 
en van Financiën tot wijziging van hun 
besluit van 30 November 1942 betreffende 
tijdelijke verhooging van de uitkeeringen 
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ingevolge de Kinderbijslagwet (Ned. Stct. 
1943, no. 19), zooals dat besluit is ge
wijzigd bij besluit van 25 November 1943 
(Ned. Stct. 1944, no. 64). 

Aanv. Stct. 1945 23. 6 Dec. Blz. 466. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken be
treffende erkenning van kinderbijslagre
gelingen als bijzondere regeling in den zin 
van artikel 5 der Kinderbijslagwet. 
Aanv. Stct. 1945 14. 28 Dec. Blz. 468. 

l{unstmatlge bevruchting. 
- Besluit van den Secretaris- Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis
scherij , No. 351, Afdeeling X, Directie 
van den Landbouw, betreffende de kunst
matige bevruchting van vee. (Besluit 
kunstmatige bevruchting 1944) . 
Aanv. Stct. 33. 15 Februari. Blz. 419. 

Landbouw. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Landbouw en 
Visscherij en van Financiën, betreffende 
bepaalde voorzieningen ten aanzien van 
ontruimde landbouwgronden. 

Aanv. Stct. 87. 25 April. Blz. 429. 
La111lbouwcrlslswet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Econ. 

Sanctiebesluit z94z, art. 6; Bloembollen
saneeringsplan z939, (Teelt) art. 2). -
Sedert de inwerkingtreding van het Be
sluit van 5 Jan. z94z No. 968 (Ned. Stct. 
no. zo) wordt het Bloembollensaneerings
p/an z939 (Teelt) ingeleid met de woor
den: ,,Gelet op de artt. 9, IJ, IJb en I4 
van de Landbouwcrisiswet z933 en het 
Voedlelvoorzieningsbesluit, op het Crisis 
Organisatiebesluit I933 en op het Crisis
Heffingsbesluit I933", zoodat de in het 
middel uitgedrukte gedachte, dat het be
wezenverklaarde feit , hoewel daartegen i·s 
voorzien in het Bloemboller,saneeringsplan 
I939, niet in strijd zou zijn met een voor
schrift gesteld bij of krachtens he t Voed
selvoorzieningsbesluit, als onjuist moet 
worden verworpen. - Waar uit de bewe
zenverklaring volgt, dat het bewezenver
klaarde feit is gepleegd door de N. V., ter
wijl req. als directeur tot die handeling op
dracht had gegeven, behoort op grond van 
art. 6 Econ . Sanctiebesluit z94z de quali
licatie te luiden: ,,in strijd handelen met 
een voorschrift gesteld bij of krachtens het 
Voedselvoorzieningsbesluit, met uitzonde
ring van het voorschrift, gesteld bij art. IJ , 
gepleegd door een rechtspersoon, terwijl hij 
tot het plegen van dat feit opdracht gaf". 
- Anders Adv.-Gen. Rombach, die als 
qualificatie voorstelt: ,,opdracht geven tot 
het door een rechtspersoon in strijd han
delen met een voorschrift gesteld krach
tens het Voedselvoorzieningsbesluit". 

7 Maart . 
Land- en Tulnbouwongevallenwet. 
- Tweede besluit van den Secretaris-Gene

raal van het Departement van Sociale 
Zaken, betreffende den verzekeringsplicht 
ten aanzien van werkzaamheden, verricht 
in dienst van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied. 

Aanv. Stct. 79. 8 Maart. Blz. 422. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken, be
treffende het voorkomen van dubbele on
gevallenverzekering van Nederlandsche 
werklieden, · in de door Duitschland be
zette oostelijke gebieden werkzaam. 

Aanv. Stct. n8. 16 Juni. Blz. 448. 
Leerpllchtwet. 
- Vierde besluit van den Secretaris-Gene

raal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Kultuurbescherming, No. 
85 W.O.K., houdende wijziging van de 
Leerplichtwet. 

Aanv. Stct. 9I. 14 Maart. Blz. 423. 
Loon belasting. 
- Vierde Besluit van den Secretaris-Gene

raal van het Departement van Financiën 
tot wijziging van het Besluit op de Loon
belasting 1940. 

S. S. 400. 15 Januari 1944. Blz. 5. 
- Besluit van den wnd. Secretaris-Gene

raal van het Departement van Financiën 
(Ned. Stct. 1944, no. 217) tot vaststelling 
van een noodmaatregel voor de Loonbe
lasting. 
Aanv. Stct. 217. 15 November. Blz. 464. 

Loterijbedrijf. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financiën tot in
werkingtreding van het besluit van de 
Secretarissen-Generaal van de Departe
menten van Financiën en van Justitie van 
15 October 1943. (Nederlandsche Staats
courant van 9 November 1943, No. 218). 

Aanv. Stct. 26. 8 Januari. Blz. 395. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financiën ter uit
voering van het besluit van de Secretaris_ 
sen-Generaal van de Departementen van 
Financiën en Ju_stitie, betreffende ' het lo
terijbedrijf. 

Aanv. Stct. 26. 8 Januari. Blz. 396. 
Merkenwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Merken

wet art. 3.) - Het Hof, oordeelend dat 
de gekozen omschrijving niet voldoende 
duidelijk en bepaald is om daaruit te kun
nen afleiden welke soort van waren het 
omvat, heeft zich niet gehouden aan het 
verwijzingsarrest. - Anders conc/. Proc.
Gen. II Mei. 

Molestverzekering. 
- Besluit van den· Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie, betreffende 
de uitbetaling van schadepenningen door 
onderlinge molestverzekeringsmaatschap_ 
pen. Aanv. Stct. 141 . 10 Juni. Blz. 447. 

Motorrijtuigen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat tot aan
vulling van het Besluit Standplaats Motor
rijuigen 1941, I. 

S. S 550. 3 April 1944. Blz. 6. 
Motor- .in Rijwielreglement. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat tot wij
ziging van de artikelen 43ter en 55 van 
het Motor- en Rijwielreglement. 

S. S 551. 6 Mei 1944. Blz. 6. 
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Nijverheldso11tlerwijs. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming tot wijzi
ging van het Besluit No. 71/r941 betref
fende benoeming en ontslag van onderwij
zend personeel aan gemeentelijke en bij
zondere scholen. 

S. S 350. 14 April 1944. Blz. 5. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Kultuurbescherming, Afd. 
N.O., No. 9660, betreffende aanvulling 
van het Rechtspositiebesluit N. 0. 1935 
(Kon. besluit van 6 Augustus 1935, Stbl. 
No. 501, laatstelijk gewijzigd bij beschik
king van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap 
en Kultuurbescherming. 
Aanv. Stct. 172. 1 September. Blz. 460. 

- Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Kultuurbescherming be
treffende eenige verder gaande maatrege
len ter verbetering van de salarispositie 
van een gedeelte van het personeel van 
de Rijksnijverheidsscholen en van de in
gevolge de Nijverheidsonderwijswet ge
subsidieerde onderwijsinstellingen. 

Aanv. Stct. 1945 7. 14 Dec. Blz. 467. 
Octrooiwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Octrooi

wet art. 30). - Volgens het Hof doet het 
Ï'n het Octrooischrift bedoelde probleem 
- t.w. het vermijden van het wisselvallige 
neerslaan van het metaal - zich bij U
vormige ontladingsbuizen, waarvan de Es
colampen zijn voorzien, niet voor, omdat 
de U-buis het neerslageffect, in het octrooi 
gewenscht, reeds meebrengt, m . a.w. om
dat de metaalafzetting bij de U-buis van 
zelf niet wisselvallig is. - Naar 's Hals 
inzicht speelt naast het primaire U-buis
effect de plaatsing der buis, als bij de Es
colamp het geval is, praktisch geen aan
wijsbare rol. - H et middel, er van uit
gaande, dat het probleem zich nog wel 
voordoet bij de Escolampen, mist feitelij
ken grondslag. 24 Maart. 

Ond erwijs. (Hooger) 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming, No. 23, 0. 
W. K ., tot aanvulling en wijziging van de 
hooger-onderwijswet en van het Acade
misch Statuut (studie in de algemeene 
oudheidkunde) . 

Aanv. Stct. 33. 9 Februari. Blz. 417. 
- Besluit va n den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming tot wijzi
ging van het Besluit No. 73/r941 betref
fende benoeming en ontslag van onderwij 
zend personeel aan gemeentelijke en bij
zondere scholen. 

S. S. 350. 14 April 1944. Blz. 5. 
Onderwijs. (Middelbaar) 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming No. 6, 0. 

W.K., tot wijziging en aanvulling van het 
Ambtenarenreglement Rijks hoogere bur
gerscholen, vastgesteld bij Koninklijk be
sluit van den 27sten Augustus 1931 (Stbl. 
No. 385), laatstelijk gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van 17 Januari 1939 (Stbl. 
No. 361). 

Aanv. Stct. 12. 15 Januari. Blz. 400. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming, No. 42 
O.W.K., tot w1jziging en aanvulling van 
het Ambtenarenreglement Rijks hoogere 
burgerscholen. 

Aanv. Stct. 47. 2 Maart. Blz. 422. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming · tot wijzi
ging van het Besluit No. 73/r941 betref
fende benoeming en ontslag van onderwij
zend personeel aan gemeentelijke en bij
zondere scholen. 

S. S 350. . 14 April 1944. Blz. 5. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming, No. 89 
O.W.K., tot wijziging van het bepaalde 
onder H en onder K XII in het K. B. van 
2 Februari 1864 (Staatsblad No. 8). 

Aanv. Stct. 107. 16 Mei. Blz. 436. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbeschen;iing, No. 90 
O.W.K., tot wijziging van het bepaalde 
onder Fa en K VII in het K . B. van 2 
Februari 1864 (Staatsblad No. 8). 

Aanv. Stct. 107. 16 Mei. Blz. 437. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming, tot vast
stelling van een Reglement en program
ma voor de eindell.amens der handelsscho
len met vierjarigen cursus. 

Aanv. Stct. n5. 30 Mei. Blz. 439. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming No. 189 
O.W.K., betreffende de verkrijgbaarstel
ling van afzonderlijke akten voor het 
schoolonderwijs in de Nederlandsche taal 
en letterkunde en in de handelsweten
schappen. 

Aanv. Stct. 184. 8 Augustus. Blz. 459. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming No. 217 0. 
\V.K., tot wijziging en aanvulling besluit 
van 16 Mei 1944, no. 89, O .K.W. 
Aanv. Stct. 228. 8 December. Blz. 466. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming No. 218 0 . 
W.K., tot wijziging en aanvulling van het 
besluit van 16 M ei 1944, No. 90 O .W .K. 
Aanv. Stct. 231. 13 December. Blz. 466. 

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

het Departement van Opvoeding, 'weten
schap en Kultuurbescherming, No. 20 0. 
W.K., tot wijziging van het Koninklijk 
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besluit van 29 Januari 1924 (Stbl. no. 23), 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 28 Maart 1940 (Stbl. no. 361). 

Aanv. Stct. 84. 2 Februari. Blz. 414. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kuituurbescherming. (Lager On· 
derwijswet 19.20 art. 23). - De vraag of 
de bewoordingen van een testament, waar
bij aan de gemeente een legaat is toege
wezen, welks opbrengst o. m. moet worden 
besteed voor openbaar vervolgonderwijs, 
zich tegen opheffing van dat onderwijs 
verzetten, betreft een vraag van burger
rechte/ijken aard, welke bij de krachtens 
de L .O.-wet te geven uitspraak niet kan 
worden beslist. - Ten onrechte is het be
sluit van het gemeentebestuur tot ophef
fing van het verv olgonde rwijs goedgekeurd, 
daar het besluit voor he t cursusjaar 1942 
-1943 in ieder gevai als vç,orbarig dient 
te wo,:den aangemerkt, aangezien toen· 
maals het achtste leerjaar op de lagere 
scholen nog niet was ingevoerd en er in 
v erband h iermede, mede gelet op het aan
tal gegadigden in de vorige jaren, alleszins 
reden was om aan te nemen, dat er aan het 
vervolgonderwijs nog behoefte bestond. 

10 Februari. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming. (Lager On
derwijswet 1920 art. 97). - Er is geen 
reden te verw achten dat h et vervuJJen door 
appeJJant van een administratieve neven
functie ( secr.-penningmeester van een 
klein waterschap), w elke slechts weinig 
tijd in beslag neemt, afbreuk zal doen aan 
de belangen van het onderwijs, in het bij
zonder niet, dat het uitoefenen van deze 
bijbetrekking door appeJJant schadelijk zou 
kunnen zijn voor d e verstandhouding tus
schen hem en de ouders, voogden of ver
zorgers der leerlingen. 19 Februari. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het D epartement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming. (Lager On
derwijswe t 1920 art. 55ter). - Wel mogen 
bij het bereken.en van de uitgaven voor het 
openbaar Jager onderwijs over het alge
meen slechts die extra-kosten in minde
ring worden gebracht, welke voor de ge
m eente uit he t medegebruik van school
ruimte door derden werkelijk zijn voortge
vloeid, doch nu h et in verband met de ab
normale omstandigheden, waaronder in 
1939 de exploitatie der openbare lagere 
scholen te A . heeft plaats gehad, niet mo
gelijk is na te gaan welk gedeelte voor het 
totale bedrag der kosten voor de openbare 
scholen over z939 is uitgegeven wegens 
huisvesting daarin van militairen, heeft 
het gemeentebestuur het gehee/e bedrag 
der ontvangen schadeloossteJ/ing op de 
werkelijke kosten van het 1. o. in minde
ring gebracht. Daarte~n zou slechts dan 
bezwaar moeten worden gemaakt, wanneer 
blij ken zou, dat de bijzondere scholen daar
door zouden zijn benadeeld, hetgeen i. c. 
niet het geval is. 2 Maart. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming. (Lager On
derwijswet 1920 art. 23). - Ten onrechte 
is goedgekeurd het besluit van een ge
meentebestuur tot opheffing van een open
bare school, nu niet aannemelijk is ge
maakt, dat de ontvolking der school niet 
ten nauwste zou samenhangen met de oor
logsomstandigheden, die, met het oog op 
een gelijke rechtsbedeeling van het open
baar- en het bijzonder lager onderwijs, niet 
beslissend mogen zijn voor de toekomstige 
na-oorlogsche organisatie van het open
baar Jager onderwijs ter plaatse, evenmin 
als zulks he t geval zou zijn geweest, indien 
de ontvolking rechtstreeks aan de evacua
tie ware te wijten. 9 Maart . 

- Besluit ' van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Opvoeding, 
Wetenschap en Kultuurbescherming en 
van Binnenlandsche Zaken, betreffende 
periodieke salarisverhoogingen voor tijde
lijk benoemde onderwijzers(essen). 
Aanv. Stct. 127. 9 Maart/22 April. Blz. 422 . 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming. (Lager On
derwijswet 1920 art. 13). - Al zou in nor
male tijden appelJant in verband met de 
bezwaren, voor de kinderen aan het be
zigen v an de· autobusverbinding verbon
den, op tegemoetkoming in de kosten van 
het vervoer per rijwiel weJJicht aanspraak 
kunnen maken, zoo is hiervan thans geen 
sprake, aangezien door de vergoeding van 
vervoer per rijwiel de grenzen van het re
delijke ver te buiten zouden worden ge
gaan. 17 Maart. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
h et Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming, No. 60 
O .W .K., houdende maatregelen ter uit
breiding van he t aantal benoembare leer
krachten b ij het Lager Onderwijs. 

Aanv. Stct. 64. 29 Maart. Blz. 425. 
- Besluit v an den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming tot wijzi
ging van het Besluit No. 73/1941 betref
fende benoeming en ontslag van onderwij
zend personeel aan gemeentelijke en bij
zondere scholen. 

S . S 350. 14 April x944. Blz. 5. 
- Uitspraak van deri Centralen Raad van 

Beroep. (Reglement voorl. pensionneering 
onderwijzers, art. 1 lid a.) - Art. 1, 
tweede lid, a, van dit reglement: ... een 
jaarwedde genieten volgens de regelen, 
vastgesteld bij den algemeenen maatregel 
van bestuur, bedoeld in art. 30 der Lager
Onderwijswet-z920 • •. - Het woord 
"volgens" boven bedoeld beteekent niet 
meer dan "naar" of "overeenkomstig", 
zoodat het voldoende is, dat, gelijk te 
dezen het geval was, de salarisregeling 
voor de onderwijzers aan de school was 
aangepast aan.. en geregeld overeenkom
stig die, vervat in bovengenoemden a/ge
rneenen maatregel van bestuur. 25 April. 
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•- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming, No. 77 
O.W.K. , tot verlenging van den werkings
duur van eenige bepalingen in zake de be
voegdheid om onderwijs te geven in de 
Duitsche taal. 

Aanv. Stct. 85. 28 April. Blz. 428. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Binnenland
sche Zaken, van Opvoeding, Wetenschap 
en Kultuurbescherming en de waarnemen_ 
de Secretarissen-Generaal van het De
partement van Financiën, B.Z. No. 1 B .B., 
betreffende de heffing van schoolgeld voor 
het gewoon, het voortgezet en het uitge
breid lager onderwijs. 

Aanv. Stct. u4. 2 Mei. Blz. 432. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming, No. 86 
O.W.K., tot wijziging en aanvulling van 
eenige bepalingen der Lager-onderwijswet 
1920. 

Aanv. Stct. 93. 5 Mei. Blz. 435. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming. (Lager 
Onderwijswet art. r7.) - De hoofdinspec
teur van het l.o., die geen partij is ge
w eest in het geding voor het provinciaal 
bestuur inzake vaststelling van het bedrag 
van de volgens art. ror re lid voor ver
goeding in aanmerking komende uitgaven 
kan niet geacht worden belang te hebben 
bij de vernietiging of verbetering van een 
door het provinciaal bestuur genomen be
sluit, als bedoeld in art. I 7 re Jid. 

rg Mei. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het · Departement van Opvoeding, 
Wetenschap e~ Kultuurbescherming, No. 
rno O.W.K., tot wijziging en aanvulling 
van het Ambtenarenreglement Rijks
kweekscholen, vastgesteld bij K. B. van 
den 27sten Augustus 1931 (Stbl. No. 386), 
laatstelijk gewijzigd bij K. B. van den 
17den Januari 1939 (Stbl. No. 362). 

Aanv. Stct. no. 1 Juni. Blz. 445. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Kultuurbescherming, No. 
rn1 O.W.K., tot wijziging en aanvulling 
van het Ambtenarenreglement Rijksleer
scholen en Rijks lagere scholen, vastge
steld bij K. B. van den 2 7sten Augustus 
1931 (Stbl. No. 387), laatstelijk gewijzigd 
bij K . B. van den 17den Januari ,939 
(Stbl. No. 363) . 

Aanv. Stct. uo. 1 Juni. Blz. 445. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Kultuurbescherming, No. 
102 O.W.K., betreffende medetelling van 
den tijd, in verplichten arbeidsdienst 
doorgebracht, voor leerlingen van kweek
scholen (Ned. Stct.1944, no. u1). 

Aanv. Stct. 111. 5 Juni. Blz. 446. 
- Besluit van den Secretari's-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten-

schap en Kultuurbescherming. (Lager 
Onderwijswet r920 art. 72.) - Nu is ge
bleken, dat de bestaande centrale verwar
mingsinstallatie niet geschikt is om bij 
flinke koude de leslokalen op de ver
eischte temperatuur te houden, over
schrijdt de onderwerpelijke aanvrage, 
voorzoover zij er toe strekt om de gebre
ken in de installatie weg te neinen, niet 
de normale eischen. - V oorzoover de 
aanvrage strekt om ook voor de verwar
ming van het lokaal voor lichamelijke 
oefening de installatie uit te breiden, 
overschrijdt zij die eischen wel, daar de 
verwarming van dat lokaal zeer wel met 
behulp van een daarin te plaatsen kachel 
zal kunnen geschieden. 5 Juni. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming. (Lager 
Onderwijswet r920 art. rorbis; Besluit 
Secr.-Gen. van Opvoeding enz. en van 
Binn. Zaken van 25 Maart r94r No. I 

Stcrt. no. 62 art. V.) - Art. V van het 
besluit van 25 Maart r94r No. 1 Stct. no. 
62 geeft voor alle gevallen -een van art. 
roxbis der L. 0. wet r920 afwijkende re
geling voor de belooning van de vakonder
wijzers in de lichamelijke oefening. Het 
art. is niet slechts van toepassing voor de 
gemeenten, waar voor het eerst in r94r 
ten behoeve van een of meer openbare 
lagere scholen vakonderwijzers voor lich. 
oefening zijn aangesteld. Het art. heeft 
voorts een afzonderlijke behandeling van 
het gewoon en het uitgebreid 1. o. op het 
oog. - Nu de Commissaris en Bestuurs
raden in beroep over de zaak hadden te 
oordeelen, hebben zij ten onrechte vol
staan met te beslissen, dat op het ver
ziek van het appelleerend schoolbestuur 
alsnog, althans in beginsel, gunstig moet 
worden beschikt maar hadden zij zelf op 
dat verzoek behooren te beslissen. 5 Juni. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming. (Lager 
Onderwijswet 1920 art. 55bis.) - Terecht 
zijn de door den burgemeester bepaalde 
bedragen ex art. 55bis door het provin
ciaal bestuur verhoogd, daar zij voor de 
redelijke behoeften van een normale 
school in de gemeente onvoldoende moe
ten worden geacht. Daaraan doet niet af, 
dat de Commissaris der provincie, in ver
band met sub 9 der Alg. Voorwaarden, 
verbonden aan de toekenning van de 
noodlijdenclheidsbijdrage uit de tweede 
afd. van het gemeentefonds aan nood
lijdende gemeenten, de bedragen, zooa/s 
deze door den burgemeester waren be, 
paald, niet te hoog heeft geoordeeld, en 
evenmin de omstandigheid, dat de be
langhebbende schoolbesturen hunnerzijds 
in ·de door den burgemeester vastgestelde 
bedragen hebben berust, nu de wet uit
drukkelijk ook aan den hoofdinspecteur 
van het l.o. de bevoegdheid verleent, toe
passing van art. 55bis derde lid te ver
zoeken. rs Juni. 
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- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming. (Lager 
Onderwijswet I920 art. 72.) - Ten on
rechte heeft het provinciaal bestuur in 
beroep beslist, dat de door het schoolbe
stuur gevraagde medewerking ex art. 72 
tot herbouw van een door oorlogsgeweld 
vernield schoolgebouw alleen zal bestaan 
in vergoeding van de huur van in gebruik 
genomen hulplokalen. Nu het hier betreft 
een geval van oorlogsschade, waarin art. 
I van het besluit van I9 Nov. I940 be
treffend het stopzetten van scholenbouw 
niet geldt, had behooren te zijn beslist, 
dat de medewerking in het algemeen werd 
verleend, zij het ook dat, zoolang in ver
band met het op I juni 1942 in werking 
getreden bouwverbod niet tot herbouw 
kan worden overgegaan, de medewerking 
slechts kan bestaan in vergoeding van de 
huur voor het gebruik van hulplokalen. 
Het besluit van het provinciaal bestuur 
noopt het schoolbestuur ten onrechte, na 
opheffing van het bouwverbod opnieuw 
een aanvrage tot herbouw van het school
gebouw in te dienen. 22 juni. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming. (Lager On
derwijswet 1920 art. 72.) - Wel kan in 
het algemeen een verzoek van een school
bestuur om medewerking ex art. 72, waar
op een beschikking is genomen, niet an
dermaal aan het gemeentebestuur worden 
voorgelegd, doch in de omstandigheid, dat 
het schoolbestuur wegens verzuim de over -
legging van de z.g. urgentie-verklaring 
aanvankelijk niet in zijn verzoek werd 
ontvangen, kan redelijkerwijze geen vol
doende aanleiding worden gezien om, ook 
nadat het verzuim is hersteld, een her
nieuwde aanvrage ten principale buiten 
behandeling te laten. - Wel heeft het 
schoolbestuur de voorziening, waarvoor 
het de vergoeding vraagt, grootendeels 
doen aanbrengen zonder de beslissing van 
het gemeentebestuur inzake de te verlee
nen medewerking ai te wachten, doch 
hiervan kan het schoolbestuur geen ver
wijt worden gemaakt, daar een onmiddel
lijke voorziening noodzake/ijk mocht wor
den geacht om het sinds I Jan. 1941 ver
plicht gesteld onderwijs in lichamelijke 
oefening aanstonds naar behooren te kun
nen geven. 28 juni. 

- Beschikking van de Secretarissen-Gene
raal van de Departementen van Binnen
landsche Zaken en van Opvoeding, We
tenschap en Kultuurbescherming no. 
n936/15/1, Afdeeling L. 0., betreffende 
maatregelen ter. verbetering van de sala
rispositie van een gedeelte van het onder
wijzend personeel van de lagere scholen. 

Aanv. Stct. 181. 30 Juni. Blz. 452. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Wet L. 

0 . artt. 6z-ó7.) - Schoolgeldheffing 
Groningen. Toepassing van art. 2 Besluit 
Secr.-Gen. Binnen/. Zaken v. 21 Febr, 
1942, Stct. no. 38. Vermindering van het 

gevorderde bedrag door de R. v. B . Geen 
s. of v. t. van art. 2 gemeld. Feitelijke 
beslissing. 14 Juli. 

- Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financiën tot 
uitvoering van het Besluit Schoolgeld la
ger onderwijs 1944. 

Aanv. Stct. 157. 21 Juli. Blz. 455. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming. (Lager On
derwijswet 1920 art. 72.) - Wel heeft de 
burgemeester op aanvrage van het school
bestuur medewerking verleend voor de 
stichting van een school voor voortgezet 
1. o. in het algemeen, dus zonder vermel
ding of deze school bestemd was voor jon
gens èn meisjes, dan wel voor meisjes of 
jongens alléén, doch kennelijk beoogde het 
schoolbestuur de te stichten school slechts 
voor meisjes te bestemmen, zoodat de 
aanvrage en de daarop door den burge
meester genomen beschikking niet in den 
weg staat aan een nader ingediende aan
vraag om medewerking tot de eerste in
richting van het 7e en Be leerjaar aan een 
van hetzelfde schoolbestuur uitgaande la
gere school ten behoeve van de resteeren
de jongens-leerlingen. 16 Augustus. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming. (Lager On
derwijswet 1929 art. 72 j 0

• art. 76.) -
Een besluit tot inwilliging van een ver
zoek ex art. 72, met de toevoeging: ,,zul
lende echter ten hoogste f 200 worden be
schikbaar gesteld", is een beslissing als 
bedoeld in art. 75 ze lid, zoodat daarvan 
ingevolge art. 76 2e lid in beroep kan 
worden gekomen; er is dus geen reden dit 
beroep niet-ontvankelijk te verklaren. Een 
toevoeging als de onderhavige behoort in 
een krachtens art. 75 genomen beslissing 
niet thuis en is dus terecht niet in stand 
gelaten. 13 November. 

- Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Kultuurbescherming No. 
180,Jf 15, Afdeeling L. 0., betreffende de 
salarieering van tijdelijk benoemde onder
wijzer(s)essen. 
Aanv. Stct. 1945 30. 16 November 1944. 
24 Januari 1945. Blz. 465. 

Ongevallenwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, be
treffende ongevallenverzekering van het 
bij de Duitsche Rijksposterijen gedeta
cheerde personeel der Nederlandsche Pos
terijen. 

Aanv. Stct. 66. 5 Januari. Blz. 395. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken tot 
wijziging van het besluit van 13 Juli 1943 
betreffende den verzekeringsplicht ten 
aanzien van werkzaamheden, verricht in 
dienst van den Rijkscommi~saris voor het 
bezette Nederlandsche gebit:d. 

Aanv. Stct. 144. 26 April. Blz. 430. 
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- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken, be
treffende het voorkomen van dubbele on
gevallenverzekering van Nederlandsche 
werklieden, in de door Duitschland be
zette oostelijke gebieden werkzaam. 

Aanv. Stct. n8. x6 Juni. Blz. 448. 

Onrechtmatige overheidsdaad. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (B. W. artt. 

z4oz en r844). - Het Gemeentebest. -
i. c. B. en W. - zou, door zich niet over
eenkomstig het door haar ambtenaar bij 
eischer opgewekte vertrouwen te gedragen, 
althans door eischer daarvan niet vooraf te 
verwittigen, slechts dàn hebben gehandeld 
in strijd met regelen van betamelijkheid, 
indien het van de uitlating van dien amb
tenaar op de hoogte ware geweest. - Hier
aan doet niet ai, dat die ambtenaar voor 
de behandeling van dergelijke zaken zou 
zijn aangewezen, vermits hij, naar 's Hofs 
vaststelling, niet bevoegd was de Gemeen
te civielrechtelijk te binden en eischer dit 
bij eenig nadenken had moeten begrijpen. 
- Zou de ambtenaar B. en W. op de hoog
te hebben gebracht van zijn toezegging aan 
eischer, dan zou - gelijk gezegd - de 
Gemeente aansprakelijk kunnen worden 
gesteld. Zou de ambtenaar B. en W . niet 
hebben ingelicht, dan zou eischer hem 
daarvan een verwijt kunnen maken. Ech
ter kan de ambtenaar niet geacht worden 
naar in het maatschappelijk verkeer gel
dende regelen van betamelijkheid tegen
over eischer te zijn gehouden om, met 
schending van den ambtelijken geheim
houdingsplicht, hem de plannen der Ge
zneente mede te deelen. - Nu het Hof 
vaststelde, dat de ambtenaar onbevoegd 
was de Gemeente civielrechtelijk te bin
den en eischer dit bij eenig nadenken moet 
hebben begrepen, oordeelde het terecht, 
dat die ambtenaar door zijn toezegging aan 
eischer geen contractueels verplichting 
t.l.v. de Gemeente vermocht te doen ont
staan. - Hieraan doet niet al de bewering 
dat de Gemeente door die toezegging of 
het daardoor opgewekte vertrouwen is ge
baat. Immers de stelling, dat iemand voor 
wien een derde zonder daartoe bevoegd te 
zijn een overeenkomst aangaat, tot nako
ming daarvan is gehouden op grond van 
het enkele feit dat hij door die overeen
komst wordt gebaat, vindt in de wet geen 
steun. r r Februari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (B. W. art. 
r4or). - Nu de benadeelde ter voorko
ming van de schade geen keuze had tus
schen maatregelen van meer of minder ver 
gaande strekking, maar de gelegenheid 
moest aangrijpen tot deelneming in een 
combinatie van belanghebbende, was on
der de gegeven omstandigheden deze deel
neming, als de e>enige voor hem openstaan
de mogelijkheid om de t.1. v. de Gemeente 
komende schade te voorkomen, redelijker
wijs als een gepaste afweermaatregel in 
het belang der Gemeente zelve geboden 

en moeten de daaraan verbonden kosten 
in hun geheel worden beschouwd als een 
voorzienbaar gevolg van de onrechtmatige 
daad der Gemeente. - De klacht dat het 
voordeel, hetwelk de genomen maatregel 
voor den benadeelde medebracht, in min
dering had moeten worden gebracht op de 
door de Gemeente te dragen kosten faalt, 
nu het Hof de beide voordeelen van dien 
maatregel oordeelt te zijn opgeheven door 
de nadeelen et van voor den benadeelde. 
- De Gemeente, die in het belang van de 
watervoorziening harer bevolking en ter 
ontkoming aan de bezwaren van een an
dere· wijze van watervoorziening gekozen 
heeft een intensieve exploitatie van een 
sprank op haar terrein, terwijl zij de aan
tasting van den eigendom van belendende 
perceelen door wateronttrekking als mo
gelijk gevolg daarvan heeft moeten voor
zien, heeft een gedragslijn gevolgd, welke 
weliswaar van het oogpunt der gemeente
lijke belangen volkomen gerechtvaardigd 
of zelfs geboden kon zijn, doch waarvan zij 
tegenover de eigenaren der bedreigde per
ceelen eventueele nadeelige gevolgen voor 
haar rekening behoorde te nemen. - Door 
de exploitatie van de sprank, zonder zich 
de belangen van zoodanige eigenaar aan 
te trekken, met voorzienbare fatale gevol
gen voor diens erf, kan zij niet gezegd wor
den in haar te zijnen opzichte gevolgde ge
drag de zorgvuldigheid in acht te hebben 
genomen, welke in het maatschappelijk 
verkeer t. a. v . diens goed betaamde. -
Voor beslissingen van zuiver feite/ijken 
aard geldt de eisch van motiveering niet. 

r8 Februari. 
Ontelg·enlngswet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Onteige

ningswet art. 40). - Het bij de stukken 
aanwezige verslag van de bij de pleidooien 
door de deskundigen gegeven mondelinge 
toelichting kan i. c. worden beschouwd als 
met hun rapporten in het bestreden arrest 
te zijn ingelascht. - Het is aannemelijk, 
dat deskundigen i. c. bij hun waardeering 
van het gereed bouwterrein het oog hebben 
gehad op hetgeen dit bij verkoop zou op
brengen, indien de exploitatie zou geschie
den aldus dat de afzet van het bouwterrein 
regelmatig -en tegen gelijkblijvende prijzen 
zou plaats vinden zonder dat getracht zou 
worden ondernemerspremie te behalen. 
Het Hof heeft blijkbaar op dezelfde waar
de het oog gehad en terecht geen rekening 
gehouden met ondernemerspremie. - D e 
duur van zoodanige fictievf' exploitatie is 
door het Hof, van oordeel dat de duur van 
een normale exploitatie 20 jaar zou zijn, 
gesteld op zo jaar, hetgeen medebrengt dat 
het gedurende die zo jaar te Jijden rente
verlies naar de i. c. gevolgde wijze van be
rekening neerkomt op een renteverlies ge
durende 6 jaar over het geheele aanvan
kelijk geïnvesteerde kapitaal. De klacht, 
dat het Hof bij de berekening van het ren
teverlies tweemaal met een gemiddelde zou 
hebben gewerkt, is ongegrond. 

r6 Februari. 
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- Arrest van den Hoogen Raad. (Onteige
ningswet art. 4r). - Bij gedeeltelijke ont
eigening van een goed is slechts die ver
mindering van de waarde van het over
blijvende deel in den zin van art. 4r 0. W. 
het noodza}celijk gevolg van de onteige
ning, welke veroorzaakt wordt hetzij door 
de ontneming van het onteigende deel het
zij door de wijziging, die in de.n toestand 
van dat deel overeenkomstig het doel, 
waarvoor de onteigening geschiedt, wordt 
gebracht. - Nu de onteigening geschiedt 
tot het maken van een rioleering, kan de 
waardevermindering, welke voor het niet
onteigende perceel - in verband met de 
verplichting tot aansluiting op die riolee
ring - zal voortvloeien uit het maken van 
een gedeelte van het werk der rioleering, 
hetwelk elders dan op het onteigende zal 
plaats vinden, derhalve niet tot schade
loosstelling leiden. I Maart. 

Oorlogsmolest. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Financiën, van 
Justitie en van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, houdende wijziging van het 
Besluit No. 117/x940 betreffende oorlogs
molestcredieten voor bedrijven en van het 
Besluit No. 37/1942, houdende voorzienin
gen in zake oude overeenkomsten van door 
oorlogsmolest getroffenen. 

S. S. 401. 17 Mei 1944. Blz. 6. 
Overheidspersoneel. 
- Aanvulling der "Plaatsingverordening 

Overheids_ en Semi-Overheidspersoneel 
1940" (Ned. Stct. 1940, No. 232), laat
stelijk aangevuld en gewijzigd bij beschik
king van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Binnenlandsche Zaken 
dd. 28 Augustus 1941, Afdeeling O.P.V., 
No. 32166 (Ned. Stct. 1941, No. 168). 

Aanv. Stct. n6. 3 Juni. Blz.446. 
Pachtbesluit. 
- Tweede Besluit van de Secretarissen-Ge

neraal van de Departementen van Justitie, 
van Lendbouw en Visscherij en van Finan
ciën en van den Gemachtigde voor de 
Prijzen, houdende wijziging van het Pacht
besluit. 

S. S 200. 8 Maart 1944. Blz. 3. 
Pensioenen en wacbti:-elllen. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad van 

Beroep. (Reglement voorl. pensionneering 
onderwijzers, art. r Jid a.) - Art. z, · 
tweede lid, a, van dit reglement: . . . een 
jaarwedde genieten volgens de regelen, 
vastgesteld bij der, algemeenen maatregel 
van bestuur, bedoeld in art. 30 der Lager
Onderwijswet-1920 • , , - Het woord 
"volgens" boven bedoeld beteekent niet 
171eer dan ,,naar" of "overeenkomstig", 
zoodat het voldoende is, dat, gelijk te 
dezen het geval was, de salarisregeling 
voor de onderwijzers aan de school was 
aangepast aan- en geregeld overeenkom
stig die, vervat in bovengenoemden alge
meenen maatregel van bestuur. 25 April. 

- Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken tot regeling van het recht op ver-

vroegd ouderdomspensioen van politieper
soneel. 

Aanv. Stct. 146. 24 Juli . Blz. 455. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad van 

Beroep. (Pensioenwet 1922 art. 48, ze 
lid.) - Een (vak)onderwijzeres, die haar 
taak niet naar behooren en zonder schade 
voor haar gezondheid kan vervullen, ten
zij elk half jaar bij de vaststelling der 
roosters met haar belangen bijzonder wordt 
gerekend, terwijl het geenszins vaststaat, 
dat dit steeds mogelijk zal zijn, is niet ge
schikt voor de verdere· waarneming van 
haar betrekking. zo October. 

Personeele belasting. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financiën No. 57, 
Directe Belastingen, betreffende de per
soneele belasting van perceelen, welke in 
verband met evacuatie van overheidswege 
in gebruik zijn gegeven. 

Aanv. Stct. 46. 24 Januari. Blz. 406. 
Politie. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Justitie en 
van Binnenlandsche Zaken, houdende wij_ 
ziging van het "Inkwartieringsbesluit P o
litie". 

Aanv. Stct. 107. 24 Mei. Blz. 438. 
Raamannouces. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Volksvoorlichting en 
Kunsten betreffende raamannonces en 
raamcouranten. 

Aanv. Stct. 60. 20 Maart. Blz. 423. 
Rechtswezen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie, 6e Afdee
ling A.S., No. 1139, betreffende wijziging 
en aanvulling van artikel 9 der Wet v an 
5 Juli 1910 (Stbl. no; 181) tot regeling 
van de samenstelling van den hoogen 
raad, de gerechtshoven, de arrondisse
mentsrechtbanken en de kantongerechten 
en van de jaarwedden der rechterlijke 
ambtenaren, alsmede van de klassen der 
rechtbanken en kantongerechten. 

Aan v. Stct. 172. 30 Juni. Blz. 452. , 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van· 

het Departement van Justitie, 6de Afdee
ling, No. 1554, betreffende tijdelijke zetels 
en tijdelijke zittingplaatsen voor de ge
rechten. 

Aanv. Stct. 136. 4 Juli. Blz. 453. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (R. 0 . 

art. 2.) - Electriciteitsconcessie, verleend 
door Staat aan Provincie onder verplich
ting tot levering aan eiken gegadigde. 
Vordering eener Gemeente tot verklaring 
voor recht, dat de Provincie tot levering 
aan haar verplicht is en tot veroordeeling 
der Provincie tot levering en onthouding 
van stopzetting op straffe van een dwang
som. - De bevoegdheid van de rechter
lijke macht is afhankelijk van het voor
werp van het geschil, d.i. van het recht, 
waarin de aanlegger vraagt beschermd te 
worden. Beslissend is dus de, aard van de 
door den aanlegger gestelde rechtsverhou
ding en niet de aard van de werkelijk be-
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staande rechtsverhouding. - Het recht 
van levering van electriciteit te vorderen 
( door de Gemeente gegrond op haar aan
vaarding van een beweerde/ijk in de con
cessie vervat derden-beding) is een recht 
van schuldvordering. De gevraagde rechts
verklaring strekt mede tot bescherming 
van dat recht. Niet doet af of de verbin
tenis wordt beheerscht door publiek- dan 
wel door privaatrecht. Overigens is de be
weerde verbinterjs tusschen concessionaris 
en derde or,derworpen aan het burgerlijk 
recht, ook al zou de concessie zelf worden 
beheerscht door publiek recht. - De vor
dering tot verklaring voor recht dat stop
zetting der levering een onrechtmatige 
daad zou opleveren met veroordeeling der 
Provincie, zich daarvan, op straffe van 
een dwangsom te onthouden, zoekt haar 
grond in art. 1401 B. W. en betreft een 
geschil over een burgerlijk recht. - De 
bescherming, die art. 1401 geelt, is niet 
uitgeput met de daarin gegeven aanspraak 
op schadevergoeding na begaan onrecht, 
doch strekt zich ook uit tot maatregelen 
van preventie voor het geval ernstig 
dreigt," dat onrecht staat te geschieden. -
[Anders concl. Proc.-Gen.: ,,Schuldvor
dering beteekent in art. 2 R. 0 . geldvor
dering. Door 's Hofs beslissing is daarvan 
hier geen sprake. - Gezien 's Hofs be
slissing omtrent het publiekrechtelijke ka
rakter der concessie_. is hier geen geschil 
over burgerlijke rechten aanwezig.] 

z8 Augustus. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie, 6de Af
deeling, No. 1128, betreffende de waar
neming van de taak van het gerechtshof 
en de arrondissementsrechtbank te Arn
hem. 
Aanv. Stct. 206. 31 October. Bl2. 463. 

Registratiewet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Registra

tiewet art. 27). - Waar art. 27 Registra
tiewet 1917 spreekt van " overdracht onder 
bezwarenden titel", heeft het slechts be
trekking op overdrachten van onroerend 
goed, welke krachtens obligatoire overeen
.komst geschieden. - Met "prijs en Jasten" 
is enkel bedoeld datgene wat bij die over
eenkomst door dengene, die overdraagt, als 
vergoeding voor die overdracht van den 
verkrijger is bedongen, m .a.w. de contra
praestatie, en derhalve niet een bedrag, 
dat, zooals i .c. , door den verkrijger aan een 
makelaar, op wiens aanwijzing hij het 
goed in handen heelt w eten te krijgen, te r
zake is betaald. 2 Februari. 

- Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Handel, Nij 
verheid en Scheepvaart en van Financiën, 
No. 52315 H, betreffende het uitoefenen 
van het bedrijf van tusschenpersoon in 
onroerende goederen en van dat van vei
linghouder, alsmede betreffende het hou
den van veilingen. 
Aanv. Stct. 44. 16 Februari. Blz. 419. 

Rijksambtenaren en -werklieden. 
- Beschikking van de Secretarissen-Gene-

raal van de Departementen van Binnen
landsche Zaken en Financiën, betreffende 
eenige verder gaande maatregelen ter ver_ 
betering van de salarispositie van een ge
deelte van het Rijkspersoneel. 

Aanv. Stct. 73. 6 April. Blz. 426. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 artt. 30 en 
58, ze lid; Bezoldigingsbesluit Burg. Rijks.
aznbtenaren 1934 art. 8.) - Het bestre
den besluit, houdende weigering eener 
periodieke sa:larisverhooging moet op 
grond van de notulen der vergadering, 
waarin het is genomen, niet worden be
schouwd als een strafbesluit. Het strijdt 
feitelijk met het bepaalde bij art. 8 van 
het Bezoldigingsbesluit, daar de houding, 
door den betrokken aznbtenaar bij de sta
king op 30 April z 943 aangenomen, niet 
wijst op eenig gebrek aan geschiktheid en 
dienstijver. - Leden van den Raad van 
Arbeid, welks besluit hier in geding is, 
moeten als partij worden aangemerkt, nu 
zij als lid aan de totstandkoming van lwt 
besluit hebben medegewerkt; zij kunnen 
dus niet als getuigen worden gehoord. 

27 April. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken tot 
aanvulling van het Koninklijk besluit van 
13 Juli 1934, Stbl. No. 368, tot vaststel
ling van bepalingen betreffende indienst
neming door de Raden van Arbeid van 
personen op arbeidsovereenkomst (Ar
beidsovereenkomstenbesluit Raden van 
Arbeid), laatstelijk gewijzigd bij besluit 
van den Secretaris-Generaal van het De
partement van Sociale Zaken van 8 Sep
tember 1943. 

Aanv. Stct. 160. 17 Juni. Blz. 448. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie, 6e Afdee
ling A.S. No. 1139, betreffende wijziging 
en aanvulling van het Koninklijk besluit 
van 29 December 1933 (Stbl. no. 776) 
tot vaststelling van bepalingen omtrent de 
jaarwedden van de leden en den griffier 
van en de substituut-griffiers bij den 
Centralen Raad van Beroep en van de 
voorzitters en griffiers van de raden van 
beroep. 

Aanv. Stct. 172 . 30 Juni. Blz. 452. 
- Beschikking van de Secretarissen-Gene

raal van de Departementen van Alge
meen Bestuur, No. 4330/R , Afd. Ambte
narenzaken, betreffende verlenging van 
den termijn nopens de mogelijkheid tot 
het stellen op non-activiteit van burger
lijk Rijkspersoneel , welks diensten in ver
band met de sedert den rnden Mei 1940 
ingetreden bijzondere omstandigheden tij
delijk gemist kunnen worden. 

Aanv. Stct. 157. 7 Juli. Blz. 453. 
-Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie, 2de Af
deeling A, No. n41, tot vaststelling van 
een bezoldigingsregeling voor de parket
wachters. 

Aanv. Stct. 151. 28 Juli. Blz. 457. 
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RJjksam btenarenreglement. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. ( Alg. Rijksambtenarenreglement 
art. 82). - Het verhoor van een verdachte, 
als bedoeld bij art. 57 van het Wetboek 
van Strafvordering, is naar zijn aard geheel 
iets anders dan een ambtenaar in de ge
legenheid stellen zich te verantwoorden 
ter zake van eenig plichtsverzuim. Dat 
verhoor kan dus niet gelden als zoodanige 
gelegenheid, welke is voorgeschreven ter 
waarborging van een goeden procesgang 
voor den ambtenaar. Het strafbesluit 
wordt nu nietig verklaard. zo Februari. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. ( Algemeen Rijksambtenarenregle
ment art. Bo.) - ,,Plichtsverzuim" moet 
ruim worden opgevat en omvat ook het 
zich op zeer actieve wijze inlaten met den 
sluikhandel; daaronder valt het zorgen 
voor bedrijfskapitaal voor zulk een mm.
del, ongeacht of de beoogde transactie tot 
stand is gekomen. Dat plichtsverzuim is 
zoo ernstig, dat er geen onevenredigheid 
bestaat tusschen de overtreding en de 
straf van ontslag. :zo April. 

- Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken, B.Z. No. 4, A.Z., betreffende wij
ziging van het Algemeen Rijksambtena
renreglement (Stbl. 1931, No. 248), laat
stelijk gewijzigd bij beschikking van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken van 19 Augus
tus 1943, B.Z. No. 4 A.Z. 
. Aanv. Stct. 107. 22 Mei. Blz. 437. 

Bljksbelast1ngen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financiën tot ver
lenging van den duur van de heffing van 
opcenten op zegelrechten, op de rechten 
van successie, van overgang en van schen
king, op de rechten van registratie en op 
den accijns op suiker. 
Aanv. Stct. 223. 29 November. Blz. 465. 

Spoor- en tramwegen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

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

Aanv. Stct. 159. 26 Juli. Blz. 457. 
Straf bevelen. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Verord. 

betr. strafbevelen, straibeschikkingen en 
aan kosten onderworpen waarschuwingen, 
art. 9). - De tweede zlnsnede van lid 4 
van art. 9 der Verordening betr. strafbeve
len, strafbeschikkingen en aan kosten on
derworpen waarschuwingen ( 99-z942) laat 
geen andere uitlegging toe, dan dat indien 
bij den Ambtenaar 0. M. een aangifte van 
overtreding ,·an de verordening betr. het 
verduisteren (34·z940) inkomt op andere 
wijze dan tengevolge van afstand ten zij
nen behoeve door het plaatselijk hoofd van 
politie en de Ambtenaar is van oordeel dat 
ter wille van de strafopleggit24 of uit an
deren hoofde het voeren van een gerech
telijk strafproces doelmatig moet worden 
geacht, hij ingevolge deze voor het plaat-

selijk hoofd van politie bindende opvat
ting, niet gehouden is die aangifte door te 
zenden naar dat plaatselijk hoofd, maar 
gerechtigd is, die overtreding dadelijk bij 
het kantongerecht aanhangig te maken. -
Ten onrechte verklaarde de kantonrechter 
zich onbevoegd. :z5 Januari. 

Strafvordering. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie betreffende 
inverzekeringstelling en voorloopige hech
tenis. S. S 2ox. 13 Maart 1944. Blz. 4. 

Tabakswet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financiën (Ned. 
Stct. 1944, no. 156), houdende nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
16 Maart 1922 (Stbl. 1939, no. 442) tot 
uitvoering van enkele bepalingen van de 
Tabakswet (Stbl. 1921, no. 712). 

Aanv. Stct. 156. 20 Juli . Blz. 455. 
•ruchtscholen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie, Afd. 6 en 
7, No. nog, tot verdere tijdelijke uitbrei
ding van het aantal tuchtscholen. 
Aanv. Stct. 180. 14 September. Blz. 460. 

'fljd, 
- Besluit van de Comznissaris-Generaal voor 

Bestuur en Justitie tot regeling van den 
wettelijken tijd. 
Aanv. Stct. 186. 25 September. Blz. 461. 

Veeartsenijkundige dienst. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis
scherij en van den wnd. Secretaris-Gene
raal van het Departement van Sociale Za
ken, No. 3335 Afd. III, betreffende het 
vaststellen der districten (ambtsgebie
den), alsmede der standplaatsen van de 
Inspecteurs-Districtshoofden, van den Vee
a,rtsenijkundigen Dienst, tevens Inspec
teurs van de Volksgezondheid, belast met 
het toezicht op de naleving van de be
palingen van de Vleeschkeuringswet, 
Stbl. 1919, No. 524. 

Aanv. Stct. ug. 19 Juni. Blz. 449. 
Veeartsen.ijkunst. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Wet Uit

oefening Veeartsenijkunst v. 8 Juli z874 
S. 98, zooals gewijzigd bij Besluit v. z2 
Sept. z94r, art. x9.) - Aangenomen moet 
worden, dat in het algemeen het doen van 
een andere operatie dan castreeren op een. 
dier als bedrijf en in het bijzonder het 
doen van de in de bewezenverklaring om
schreven operatie ( ,,Keizersnede", Red.) 
als bedrijf, ook al geschiedt zij met de 
bedoeling het dier te verlossen en al zou 
zij binnen de grenzen van het wetenschap
pelijk begrip "verloskunst" vallen, na de 
inwerkingtreding van het Besluit van den 
Secr.-Gen. v. h. Dep. van Landbouw en 
Visscherij van I2 Sept. r94x (Stct. z94r 
No. z78) aan anderen dan den bezitters 
der acte van bevoegdheid bedoeld in art. 
z der Wet Uitoefening Veeartsenijkunst 
niet meer is geoorloofd. - ( Anders: Adv.
Gen. Holsteijn). 6 Juni. 
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''eewet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis
scherij, No. 63, Afd. X, Directie van den 
Landbouw tot wijziging en aanvulling van 
zijn besluit van x6 · Februari x943, no. 
nog, afdeeling X, Directie van den Land
bouw, tot uitvoering van artikel 24bis der 
Veewet. 

Aanv. Stct. g. u Januari. Blz. 399. 
Yennootschapsbelastlng. 
- Zesde beschikking van den Secretaris

Generaal van het Departement van Fi
nanciën, no. 59, tot aanvulling van het 
Besluit op de Vennootschapsbelasting 
x942 (Zesde Aanvullingsbeschikking Ven_ 
nootschapsbelasting x942) . 
Aanv. Stct. xgo. x8 September. Blz. 460. 

Vereveningsheffing. 
- Tweede Besluit van de Secretarissen-Ge

neraal van de Departementen van Sociale 
Zaken en van Financiën tot wijziging van 
het Besluit op de Vereveningsheffing x94x. 

S. S 800. 29 Januari x944. Blz .. 8. 
Vermog·ensbelasUng. 
- Vierde beschikking van den Secretaris

Generaal van het Departement van Fi
nanciën, No. 52, tot aanvulling van het 
Besluit op de Vermogensbelasting x942 
(Vierde Aanvullingsbeschikking Vermo
gensbelasting x942). 

Aanv. Stct. x7. n Januari. Blz.398. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financiën no. 22 
(Nederlandsche Staatscouzant van u Fe
bruari x944, no. 36), tot wijziging van de 
Wet op de Vermogensbelasting x892. 

Aanv. Stct. 36. x5 Januari. Blz. 400. 
Vervoer lijken. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie, betreffende 
het vervoer van lijken met motorrijtuigen. 
Aanv. Stct. 37. xg Februari. Blz. 42x. 

V erzekerin gs wezen. 
- Vijfde besluit van den Secretaris-Gene~ 

raai voor Bijzondere Economische Zaken 
ter uitvoering van het Besluit No. 2x8/ 
x94x betreffende het verzekeringswezen. 

Aanv. Stct. 43. 24 Januari. Blz. 403. 
:..,_ Zesde besluit van den Secretaris-Gene

raal voor Bijzondere Economische Zaken 
tot uitvoering van het Besluit . No. 2x8/ 
x94x betreffende het verzekeringswezen. 

Aanv. Stct. 43. 24 Januari. Blz. 406. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal voor 

Bijzondere Economische Zaken tot uit
voering van het Besluit no. 2x8/x94x be
treffende het verzekeringswezen. 

Aanv. Stct. 2or. x6 October. Blz. 462 . 
Vestig'ingsbeslult. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken, B.Z. No. 6 B.B., tot verlenging van 
de geldigheidsduur van het Vestigings
besluit. 

Aanv. Stct. x4. x3 Januari. Blz. 399. 
V lschrecht. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Landbouw en 

Visscherij en Justitie, tot aanvulling van 
het Pachtbesluit Vischrecht x94x. 

Aanv. Stct. 48. 8 Maart. Blz. 422. 
Vleeschkeurlngswet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, No. 
280 E /doss. 3, Afd. Volksgezondheid, tot 
tijdelijke afwijking van het bepaalde bij 
Koninklijk besluit van 5 Juni x920, Stbl. 
no. 285, tot uitvoering van de artikelen 
x8 en 25 van de Vleeschkeuringswet (Stbl. 
zgzg, no. 524). 

Aanv. Stct. x33. 5 Juni. Blz. 447. 
Voedselvoorziening. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Tuinbouw

alzetbesluit, art. z) . - Art. z, ze lid Tuin... 
bouwafzetbeslui"t houdt een volstrekt ver
bod in en de in de in art. z, ze lid genoem
de uitzonderingsgevallen leveren slechts 
op bevrijdende omstandigheden, op welker 
aanwezigheid een niet naleven van het ver
bod van het eerste· lid, zich te zijner be· 
vrijding kan beroepen. - De wet eischt in 
een vonnis alleen dan een met redenen 
omkleede beslissing, dat een bepaalde 
strafuitsluitingsgrond niet aanwezig is, in
dien die niet-aanwezigheid wordt aange
nomen in strijd met het te dien aanzien 
door den verdachte uitdrukkelijk voorge
dragen verweer. Uit het p.-v. der terecht· 
zitting blijkt niet, dat door den req. een 
zoodanig verweer, inhoudende de aanwe
zigheid van een of meer der uitzonderin
gen van de categorieën a, e, g of i van 
voormeld art. z, ze lid is voorgedragen. 

25 Januari. 
- Arres't van den Hoogen Raad. (Sr. art. 47; 

Sv. artt. _3Iz, 359; Grondwet (tekst z938) 
art. z53; Econ. Sanctiebesluit z94z art. z; 
Vee- en Vleeschverordening z94z art. z). 
- De Econ. Rechter en het Hof hebben 
het bewezenverklaarde uit den inhoud der 
bewijsmiddelen kunnen afleiden, ook in 
het bijzonder, dat req. wist dat strafbaar 
was het doen vervoeren van de zak waar
van hij had gehoord dat zij rundvleesch 
inhield, voor welke strafbaarheid van het 
doen vervoeren uiteraard dezelfde grond 
aanwezig is als voor die van het vervoeren, 
zoomede dat req. zich van die wetenschap 
bewust was toen hij de opdracht tot het 
vervoer gaf. - Volgens de telastlegging 
en bewezenverklaring behoefde het opzet 
van req. niet te zijn gericht geweest op de 
omstandigheid dat het vervoerde vleesch 
juist een voorbout van een rund was. -
De Bedrijfsorganisatie voor vee en vleesch 
was krachtens de haar verleende verorde
nende bevoegdheid van art. r53 Grondw-et 
bevoegd naast het vervoeren ook het doen 
vervoeren van vleesch tot een op zich zelf 
staande, los van art. 47, ze lid j 0

• 9z Sr. 
staande overtreding der vee_ en vleesch
verordening z94z, strafbaar krachtens het 
Econ. Sanctiebesluit z94z te verklaren. -
Waar geen bepaald verweer daaromtrent 
is gevoerd, is door de uitdrukkelijke over
weging en beslissing dat de verdachte 
strafbaar is, ten volle aan den ter zake ge
stelden motiveeringseisch - De grief, dat 
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door den 0. v. ]. geen deugdelijke vorde
ring is overgelegd, faalt , omdat het p.-v. 
der terechtzitting van den Econ. Rechter 
o.m. vermeldt: ,,De 0. v. ]. leest zijn vor
dering voor en legt die aan den Rechter 
over", terwijl uit de stukken waarvan de 
H. R. vermag kennis te nemen, 11iet kan 
worden nagegaan of die schriftelijke vor
dering deugdelijk was. 22 Februari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Econ. 
Sanctiebesluit r94r, art. 6; Bloembollen
saneeringsplan r939, (Teelt) art. 2). -

Sedert de inwerkingtreding van het Be
sluit van 5 jan. r94r No. 968 (Ned. Stct. 
no. ro) wordt het Bloembollensaneerings
plan r939 (Teelt) Îllgeleid met de woor
den: ,,Gelet op de artt. 9, r3, r3b en r4 
van de Landbouwcrisiswet r933 en het 
Voedselvoorzieningsbesluit, op het Crisis 
Organisatiebesluit r933 en op het Crisis
Heffingsbesluit r933", zoodat de in het 
middel uitgedrukte gedachte, dat het be
wezenverklaarde feit, hoewel daartegen is 
voorzien in het Bloembollensaneeringsplan 
r939, niei in strijd zou zijn met een voor
schrift gesteld bij of krachtens h et Voed
selvoorzieningsbesluit, als onjuist moet 
worden verworpen. - Waar uit de bewe
zenverklaring volgt, dat het bewezenver
klaarde feit is gepleegd door de N. V ., ter
wijl req. als directeur tot die handeling op
dracht had gegeven, behoort op grond van 
art. 6 Econ. Sanctiebesluit r94r de quali
ficatie te luiden: ,,in strijd handelen met 
een voorschrift gesteld bij of krachtens het 
Voedselvoorzieningsbesluit, met uitzonde
ring van het voorschrift, gesteld bij art. r3 , 
gepleegd door een rechtspersoon, terwijl hij 
tot het plegen van dat feit opdracht gal". 
- Anders Adv.-Gen. Rombach, die als 
qualificatie voorstelt : ,,opdracht geven tot 
het door een rechtspersoon in strijd han
delen met een voorschrift gesteld krach
tens het Voedselvoorzieningsbesluit". 

. 7 Maart. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de D epartementen van Landbouw en 
Visscherij en van Justitie, houdende af
wijking van het Besluit tuchtrechtspraak 
voedselvoorziening. 
Aanv. Stct. 206. 25 October. Blz. 463. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Landbouw en Vis
scherij, No. 14727, Rijksbureau voor de 
Voedselvoorziening in Oorlogstijd, Afdee
ling Algemeene Zaken, tot wijziging van 
de wet van 30 September 1938 (Stbl. no. 
639 C). 
Aanv. Stct. 1945 18. 28 Dec. Blz. 468. 

Vogelwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming No. 21 0., 
W. en K ., houdende wijziging en aanvul
ling van de Vogelwet 1936. 

Aanv. Stct. 30. 5 Februari. Blz. 415. 
L Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het D epartement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming No. 22 0., 

·w. en K., houdende wijziging en aanvul
ling van het Vogelbesluit 1937. 

Aanv. Stct. 30. 5 Februari. Blz. 416. 
Volksgezondheid. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, No. 
201 F, Afd. Volksgezondheid, betreffende 
toestemming tot het instellen van groeps
gewijze röntgenologische onderzoeken der 
ademhalingsorganen. 

Aanv. Stct. 107. 17 April. Blz. 428. 
Warenwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, No. 
233 D /D oss. 29, Afd. Volksgezondheid, tot 
wijziging van het Jam-limonadebesluit 
(Stbl. 1937, No. 854). 
Aanv. Stct. 148. 5 Februari. Blz. 416. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken, No. 
99 D /doss. 49, Afd. Volksgezondheid, tot 
wijziging van het Melkbesluit (Stbl. 1929, 
No. 43), waarvan de tekst opnieuw is af
gekondigd bij Koninklijk besluit van. 15 
Juli 1939 (Stbl. No. 863). 
Aanv. Stct. 56. ro Februari. Blz. 418. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken, No. 
77 D /doss. 29, Afd. Volksgezondheid, 
tot tijdelijke afwijking van bepalingen 
van het Jam-Limonadebesluit (Stbl. 1937, 
No. 854). 
Aanv. Stct. 55. 18 Februari. Blz. 421. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Waren
wet S. r935 No. 793, art. 22.> - Art. 22 

der Warenwet S. r935 No. 793 schrijft 
voor, dat op verlangen van hem, in wiens 
bezit de waar zich bevindt, de ambtenaar 
met het opsporen der overtredingen be
last verplicht is een tweede monster te 
nemen. Dit artikel gebiedt derhalve niet, 
dat onder alle omstandigheden, degeen, 
wiens w aar gecontroleerd wordt, in de ge
legenheid moet worden gesteld indien hij 
zulks wenscht om door middel van een 
tweede mot1ster een tegenonderzoek in te 
stellen. De omstandigheid, dat de mon
sterneming is geschied op een tijdstip, 
waarop de melk zich niet meer in het 
bezit van verdachte bevond en deze der
halve beroofd was van de gelegenheid om 
een tweede monster te bekomen heeft ten 
onrechte tot de niet-ontvankelijkverkla
ring van het 0. M. geleid. 4 April. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal, No. 
265 D /doss. 31, Afd. het Departement van 
Sociale Zaken van Volksgezondheid, tot 
wijziging van het Besluit op vaste melk
producten (Staatsblad 1932, no. 57) . 

Aanv. Stct. 108. 21 April. Blz. 429. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het D epartement van Sociale Zaken, No. 
461 D /Doss. 49, Afd. Volksgezondheid, tot 
wijziging en aanvulling van het Melkbe
sluit (Stbl. 1929, No. 43), zooals dit op
nieuw is afgekondigd bij besluit van 15 
Juli 1939, Stbl. No. 683. 

Aanv. Stct. 154. 5 Juli. Blz. 453. 
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- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken- tot 
tijdelijke afwijking van bepalingen, voor
komende in besluiten, gebaseerd op de 
artikelen 14 en 15 der Warenwet en be
trekking hebbende op het gebruik van 
conserveermiddelen in waren, No. 482 
D /dossier 29, afdeeling Volksgezondheid. 

Aanv. Stct. 168. 17 Juli. Bl2. 454. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, No. 
565 Didoss. 38, Afdeeling Volksgezond
heid, tot tijdelijke afwijking van het 
Broodbesluit (Stbl. 1925, No. 478 ) . 

Aanv. Stct. 180. 7 Augustus. Blz. 458. 
Besluit van den Secretaris-Generaal van 

t Departement van Sociale Zaken, No. 
562 D/doss. 38, Afdeeling Volksgezond
heid, tot wijziging van het Broodbesluit 
(Stbl. 1925, No. 478). 

Aanv. Stct. 182. 7 Augustus. Blz. 458. 
Waterstaatswct. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat (met de 
verbeteringen bekend gemaakt in de Ned. 
Stct. 1944, no. 29) betreffende het Be
heer en onderhoud van Waterstaatswer
ken. 

Aanv. Stct. 22. 24 Januari. Blz. 407. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat, betref
fende het Beheer en onderhoud van wa
terstaatswerken. 

Aanv. Stct. 22. 26 Januari. Blz. 411. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat, No. 28, 
La. F. I., Afd. Waterstaatsrecht, en na
gekomen verbeteringen in Ned. Stct. 1944, 
no. 33, betreffende beheer en onderhoud 
van wegen en weggedeelten. 
' Aanv. Stct. 28. 31 Januari. Bl2. 412. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat, tot be
heer en onderhoud van de Muidertrek
vaart. 
Aanv. Stct. 43. 17 Februari. Blz. 420. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat tot af
wijking van artikel 13 der Waterstaats
wet 1900. 

Aanv. Stct. 147. 26 Mei. Blz. 439. 
- Besluit van de"' • ecretaris-Generaal van 

het DP- ement van Waterstaat. (Wet 
-=.-.ouuende algemeene regelen Waterstaats

b,estuur art. 20.) - Uit art. 20 kan niet 
worden opgemaakt, dat het in het onge
lijk gestelde bestuur niet zonder diep
gaande kennis van de overwegingen van 
het hoogere bestuur zijn dagelijksch be
stuur zou mogen machtigen in beroep te 
gaan, indien het verwacht, dat de beslis
sing in zijn nadeel zal uitvallen. In casu 
is dan ook geen algemeene machtiging tot 
in beroep gaan verleend, waarvan het da
gelijksch bestuur naar goedvinden al of 
niet gebruik zou kunnen maken, doch 
heelt de Alg. Vergadering aan het bestuur, 
kennis dragend van het standpunt van 
het hooger bestuur, te kennen gegeven 

haar besluit zoo eenigszins mogelijk, ge
handhaafd te willen zien, aan het dage
lijksch bestuur overlatende, daarvoor in 
beroep de argurnenten aan te geven. 

zo Augustus. 
We1;-enwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat. (Wegen
wet art. 4). - Uit de omstandigheid dat 
de onderhavige weg reeds voorkwam zoo
wel op den wegenlegger van 1840 als dien 
van 1894 en voorzoover bekend, daartegen 
door den rechthebbende destijds noch later 
bezwaar is gemaakt, terwijl bovendien blij
kens afgelegde betrouwbare verklaringen 
bedoelde weg sinds menschenheugenis voor 
een ieder toegankelijk is geweest, mag wor
den afgeleid, dat de rechthebbende destijds 
aan den weg de bestemming van openba
ren weg heeft gegeven. 21 Februari. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat. (We
genwet art. II.) - De uitspraak op een 
beroep, als bedoeld in art. z z 4e en 6e lid 
der Wegenwet, moet als betreffende een 
geschil, bedoeld in art. I7 sub 2 der Ver
ordening 152/1941, geschieden door den 
Commissaris der provincie en de bestuurs
raden, en niet door den Commissaris, 
waarnemend de taak van Ged. Staten, 
alléén. 28 Augustus. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat. (We
genwet art. zz.) - Een krachtens art. II, 
4e en 6e lid, aan Ged. Staten ter beslis
sing opgedragen beroep is aan te merken 
als een geschil, bedoeld sub 2 van art. 17 
der achtste verordening van den Rijks
commissaris van II Aug. 1941 (Verord.
blad 157/1941). De uitspraak op dit be
roep had dus moeten geschieden gemeen
schappelijk door den Commissaris en de 
waarnemende bestuursraden, en niet door 
den Commissaris, waarnemende de taak 
van Ged. Staten, alléén. 9 October. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Waterstaat. (Wegenwet art. 30.) - In 
een wegenlegger van een gemeente kan 
slechts de onderhoudsplicht worden vast
gelegd van objecten, voor zoover deze 
zijn gelegen binnen het territoir van die 
gemeente. Ter verkrijging van een juist 
beeld van de feitelijke ligging van den 
weg met de daartoe behoorende onderdee
len verdient het aanbeveling, dat ten aan
zien van een in een andere gemeente ge
legen sloot in den legger wordt vermeld 
in kolom XI, in welke gemeente die sloot 
is gelegen. 30 December. 

Woningwet. 
- Besluit va11 den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za· 
ken. (Woningwet art. 36). - Bij een vroe
ger besluit tot onthouding van goedkeuring 
aan een uitbreidingsplan is overwogen, dat 
in het vast te stellen nieuwe plan de moge
lijkheid tot het bouwen langs bepaalde we
gen van woningen met vier woonlagen niet 
zal mogen zijn uitgesloten, behoudens waar 
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dit ten eenerunale niet met het karakti!r 
van het plan zou strooken. Met dat voor
behoud is slechts beoogd, aan het gemeen
tebestuur vrijheid te laten van het gesteld 
beginsel af te wijken in enkele mogelijk 
zich voordoende uitzonderingsgevallen van 
ondergeschikt belang, waarin dit om tech
nische of andere redenen ten eenenmale 
niet te ontgaan was. Nu het plan met be· 
trekking tot de mogelijkheid tot het bou
wen met vier woonlagen aan een der we
gen, waarop het vroeger besluit tot ont
houding van goedkeuring betrekking had, 
geen verandering heeft ondergaan, kan 
niet worden gezegd, dat het besluit naar 
behooren is in acht genomen, zoodat ook 
aan de onderwerpelijke herziening van het 
plan de goedkeuring dient te worden ont
houden. z6 Februari. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal Vém 

het Departement van Binnenlandsche Za• 
ken. (Woningwet art. 36). - Wel zal ap
pellante door het vastgesteld uitbreidings
plan worden benadeeld voorzoover daarbij 
demping van een openbaar vaarwater is 
geprojecteerd, en moet de daardoor ver
oorzaakte schade van dien aard worden 
geacht, dat aan het plan alsnog goedkeu
ring zou moeten worden onthouden, doch 
nu het gemeentebestuur de verzekering 
heeft gegeven, dat ter plaatse een vaarge
legenheid ten behoeve van appellante zal 
worden gehandhaafd, welke verklaring 
uiteraard alsnog tot een wijziging in het 
plan zal moeten leiden, is er aanleiding de 
aan het plan verleende goedkeuring te 
handhaven en het ingesteld beroep onge
grond te verklaren. z5 Maart. 

-Besluit van den Secretaris-Genet<aal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Woningwet art. II.) - Bepalingen, 
welke betrekking hebben op het sloopen 
van bouwwerken, behooren niet tot die, 
welke ingevolge art. II aan de goedkeu
ring van het hooger gezag zijn onderwor
pen. z9 Juni. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Woningwet art. 36 j 0

• art. 40.) -
In het door den Commissaris vastgestelde 
plan zijn rooilijnen aangegeven, waarbin
nen een niet onbelangrijk aantal bestaan
de gebouwen geheel of gedeeltelijk zijn 
gelegen, ten aanzien waarvan het nadeel, 
dat hieruit voor de eigenaren kan voort
spruiten, niet voldoende gerechtvaardigd 
wordt door het nut, dat aan derm2.te 
ruime wegbreedten als ter plaatse zijn ge
projecteerd, uit een oogpunt van publiek 
belang zou zijn verbonden, terwijl boven
dien de in het algemeen belang evenwij
dig aan de weggrens getrokken rooilijnen 
een starre regelmaat der bebouwing ten
gevolge hebben, welke aan het dorpsbeeld 
niet ten goede komt, De rooilijnen ter 
plaatse dienen aldus te worden gewijzigd, 
dat zij de grens der bebouwing volgen. 

zo Augustus. 

Woonwagens. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie, Bsd. I -
-No. 221, betreffende het aanwijzen van 
vaste standplaatsen voor woonwagens. 

Aanv. Stct. 126. 22 Juni. Blz. 450. 

Zee- en luchtvaartverzekerlngswet. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart, voor Bijzondere 
Economische Zaken, van Financiën en 
van Waterstaat, No. 62769 Z., Directie 
van Handel en Nijverheid, in zake de 
Zee- en Luchtvaartverzekeringswet 1939. 

Aanv. Stct. 135. 12 Juli. Blz. 454. 

Ziekenfondsenheslult. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken be
treffende de Ziekenfondsverzekering van 
personen, die ingevolge het bepaalde in 
de artikelen IB en 1 b van het Kon. Be
sluit van 28 Januari 1931 (Staatsblad no. 
24), niet verzekerd zijn krachtens de 
Ziektewet. 

Aanv. Stct. 85. 13 Januari. Blz. 399. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken tot 
wijziging en aanvulling van het Zieken
fondsenbesluit en tot aanvulling van het 
Besluit No. 217/1941 (Derde Uitvoerings
besluit ingevolge net Ziekenfondsenbe
sluit). S. S 802. 1 Juni 1944. Blz. 8. 

Ziektewet •. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken (Ned. 
Stct. 1944, no. 97) tot wijziging van zijn 
besluit van 1 November 1943 (Ned. Stct. 
1943, no. 224) betreffende het omslaan 
over de Raden van Arbeid en de erkende 
bedrijfsvereenigingen van het tekort van 
de Centrale Onderlinge, te 's-Gravenhage, 
op de ziekteverzekering van de arbeiders, 
werkzaam in dienst van of voor de "Ein
satz Holland der Organisation Todt". 
Aanv. Stct. 97. 14 Februari. Blz. 418. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken, be
treffende het van toepassing verklaren 
van artikel 55 der Ziektewet ten aanzien 
van in het buitenland te werk gestelden. 
Aanv. Stct. 96. 26 Februari. Blz. 421. 

- Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Sociale Zaken 
en van Financiën tot wijziging van het 
besluit no. 159/1941 betreffende tijdeEjke 
verhooging van bepaalde sociale verzeke
ringsrenten met een bijzonderen toeslag, 
van het besluit no. 109/I942 tot wijziging 
der Ziektewet en van het besluit no. 
92/1943 betreffende uitkeering van kraam_ 
geld in gevallen, waarin daarop krachtens 
de Ziektewet geen aanspraak bestaat, zoo
als die besluiten gewijzigd werden bij be
sluit no. 121/1943. 
Aanv. Stct. 1945 24. 1:3 Nov. Blz. 464. 
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Ambtenarenwet. 
- Besluit, houdende afwijking van het be

paalde in de Ambtenarenwet ten aanzien 
van disciplinaire straffen. 

S. F 69. 12 Mei. Blz. 51 . 
- Besluit, houdende afwijking van het be

paalde in de Ambtenarenwet ten aanzien 
van ontslag. S. F 70. 12 Mei. Blz. 52. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. (Ambtenarenwet i929 art. 58, ze 
Jid). - De Centrale Raad van Beroep 
acht niet bewezen, dat deze kantoorbe
diende bij de R.E.T. illegale actie in het 
bedrijf heelt gevoerd en verklaart op dien 
grond· het besluit, waarbij hij deswege i's 
gestraft met ontslag, nietig. 

30 Augustus. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep .( Ambtenarenwet i929 art. 3, lid 
i). - ,,Administratief orgaan" is niet het 
Bestuur van het Pensioenfonds voor het 
personeel van de R.E.T.M. te Rotterdam, 
daar dit fonds ia opgericht als een stich
ting, welke een zelfstandig bestaan heelt, 
niet is aan te merken als een aan het ge
meentebestuur ondergeschikte administra
tie en dus niet is een openbaar lichaam. 
Daaraan doet niet al, dat het fonds is op
gericht door de gemeente Rotterdam, dat 
de gemeenteraad zijn reglement heelt 
vastgesteld en dat het wordt beheerd door 
de personen, die het collel?;!l van B. en W. 
vormen. z3 September. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet z929 art. 3, lid 
2). - Het bestreden besluit van den bur
gemeester is genomen op voorstel van de 
Commissie van Beheer van een gemeen
te/ijken tak van dienst . Hier is echter niet 
een besluit, als bedoeld bij art. 3, lid 2, 

• onder b , der Ambtenarenwet z929, want 
die commissie is niet opgetreden krach
tens algemeen verbindende regels. De 
Centr. R . v . B. is dus niet bevoegd dit 
beroep in eersten en eenigen aanleg te 
berechten. Verwijzing naar het Ambten;v 
rengerecht te 's-Gravenhage. 

27 September. 
- Besluit, houdende vervanging van het be

sluit van 12 Mei 1945, houdende afwijking 
van het bepaalde in de Ambtenarenwet 

ten aanzien van ontslag, S . F 70, door een 
nieuw besluit. 

S. F 221. 10 October. Blz. 185. 
- Besluit, houdende vaststelling van enkele 

bepalingen in zake het opleggen van dis
ciplinaire straffen aan personen, op wie 
het Zuiveringsbesluit 1945 van toepassing 
is. S. F 246. 26 October. Blz. n7. 

Arbeid. 
- Besluit, houdende vaststelling van het 

Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudin
gen 1945. S. F 214. 5 October. Blz. 178. 

- Besluit, houdende nadere regelen omtrent 
de dienstverhouding van den zeeman. 

S. F 260. 13 November. Blz. 253. 
Arbeidsdienst. 
- Besluit, houdende verlenging van den ter

mijn genoemd in artikel 1, tweede lid, van 
het Besluit ontbinding landverraderlijke 
organisaties (Staatsblad 1944, No. E 102). 

S. F 33 . 31 Maart. Blz. 28. 
Armenwet. 
- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 39). 

-Een gehuwde vrouw, wier echtgenoot 
in i9i7 op zee vermoedelijk is veronge
lukt doch ten aanzien van wien een akte 
van overlijden niet is opgemaakt, zoodat 
moet worden aangenomen dat hij nog in 
leven is, heelt ook thans nog voor de toe
passing van art. 39 woonplaats in de, ge
meente, waar de echtgenoot v66r zijn ver
dwijning woonachtig was. 20 September. 

- Koninklijk besluit. ( Armenwet artikel 
39bis). - Een armlastige weduwe heelt 
de gemeente A . verlaten met het voorne
men, zich in de gemeente 0. te vestigen. 
Dat voornemen heelt zij niet ten uitvoer 
kunnen brengen, doordat zij de gemeente 
0 . niet heeft kunnen bereiken wegens het 
haar onderweg overkomen ongeval in de 
gemeente S., waarvoor zij in het zieken
huis te A. moest w orden opgenomen. Der
halve kan niet worden gezegd, dat de arm 
lastige haar hoofdverblijf of haar meer 
duurzaam verblijf had in de gemeente 0. 
ten tijde van haar opneming in het zie
kenhuis te A ., zoodat voor toepassing van 
art. 39bis in dezen geen plaats is . 

.z9 October. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Armen

wet art. 63). - Het primair en het sub-
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sidiair voorgedragen onderdeel van het 
cassatiemiddel missen feitelijken grond
slag. - Het verhaalsrecht, hetwelk het 
verhalend lichaam op het oogenblik dat 
het zijn aanspraak doet gelden aan de 
Armenwet ontleent, ook voorzoover het 
eon verhaal op den onderhoudsplichtige 
betreft, reikt niet verder dan de verhaals
mogelijkheid op dat oogenblik toelaat; 
deze hangt af van het inkomen en ver
mogen waarover de tot betaling aange
sprokene dan de beschikking heeft. -
Art. 66, Jid 2, Armenwet kan geen toe
passing vinden in geval van afwijking van 
het verzoek tot vaststelling van verhaal 
en reeds gemaakte kosten. 23 November. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Armen
wet art. 63). - De regeling van het ver
haalsrecht in hoofdstuk V maakt de aan
sprakelijkheid van den ondersteunde tot 
een zeer bijzondere, welke niet op zijn 
erfgenamen overgaat. - Gedurende de 
huwelijksgemeenschap is de schuld, voor 
de vrouw door de ondersteuning ont
staan, verhaalbaar op alle goederen der 
gemeenschap. Zóólang ook kan de man 
als hoofd der gemeenschap voor deze 
schuld der vrouw worden aangesproken 
als ware hij zelf de ondersteunde. - Na 
de ontbinding der gemeen&:;hap heeft de 
man de hoedanigheid van hoofd der ge
meenschap verloren en is daarmee zijn 
bedoelde aansprakelijkheid opgehouden; 
bovendien houdt de bijzondere regeling 
van de schuld der ondersteunde vrouw 
een afwijking in van den regel van art. 
185 B. W. en brengt deze mede, dat -
af/1ezie11 van het verhaal op de gemeen
schap, zoolang deze niet is gescheiden en 
gedeeld - deze schuld dan nog slechts 
verhaalbaar is op die goederen waarmede 
de vrouw voor haar schulden persoonlijk 
gehouden is, resp., indien zij is overleden, 
op haar nalatenschap. - Anders concl. 
Proc.-Gen. Wijnveldt. 23 November. 

- Arrest van den Hoogen Raad. ( Armen
wet art. 63). - In dit geval is voor de 
draagkracht van den in gemeenschap van 
goederen gehuwden onderhoudsplichtige 
de geheele gemeenschap maatstaf. Wezen 
dier gemeenschap. 30 November. 

- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 40). 
- Een geval, als bedoeld in art. 40, doet 
zich niet voor, nu geenszins vaststaa1:, dat 
door den betrokken ambtenaar aan den 
armlastige inderdaad ee:1 zoodanige me
dedeeling is gedaan, dat zij als afschui
ving zou moeten worden aangemerkt en 
de gemeente in geen enkel opzicht daad
werkelijke hulp aan den armlastige !reeft 
verleend om zich naar elders te begeven. 

Bankwet. 
29 December. 

- Besluit tot wederinvoering van de Bank
wet I937 (Stbl. I937, no. 40I) . 

S . F 204. I October. Blz. I70. 
Begranfwet. 
- Besluit tot opheffing van de voorloopige 

schorsing van het besluit van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 

Binnenlandsche Zaken van II Juli 1941, 
betreffende wijziging van de wet van 10 
April I86g, S . 65, tot vaststelling van be
palingen betrekkelijk het begraven van lij
ken, de begraafplaatsen en de begrafenis
rechten. 

S. F 225. IO October. Blz. I95• 
Belegglngswet. 
- Besluit, houdende wijziging van artikel 5, 

Ie lid, der Beleggingswet, S. 1939. 400). 
S . F 269. 16 November. Blz. 260. 

Bestnursvoorzlenlng. 
- Besluit, houdende wijziging van het Be

sluit Tijdelijke Voorziening Bestuur Pro
vinciën en Gemeenten (Staatsblad 1944, 
No. E 86). S. F 43. I2 April. Blz. 32 . 

- Besluit, houdende intrekking van het 
Besluit Tijdelijke Voorziening Provinciale 
Staten en Gemeenteraden (Staatsblad 
1944, No. E ng). 

S. F 44. I2 April. Blz. 33. 
- Besluit, houdende vaststelling van het Be

sluit Tijdelijke Voorziening Gemeente
raden. S. F 45. I2 April. Blz. 33. 

- Besluit, houdende aanvulling en wijziging 
van het Besluit Tijdelijke Voorziening 
Gemeenteraden. 

S. F I52. 28 Augustus. Blz. I23. 
Betaalmiddelen. 
- Besluit, houdende nadere wijziging en 

aanvulling van het Koninklijk besluit van 
2 Maart I943 (Staatsblad, No. D 8), be
treffende uitgifte van biljetten aan toon
der als betaalmiddel in Nederlandsch
lndië. S. F 25. Q Maart. Blz. 24. 

- Besluit, houdende verdere wijziging van 
het Koninklijk besluit van 4 Februari 1943 
(Staatsblad I()43, No. D 67), 'betreffende 
uitgifte van biljetten aan toonder. 

S. F 34. g Maart. Blz. 28. 
- Besluit , houdende verdere wijziging van 

het Koninklijk besluit van 4 Februari 1943 
(Stbl. No. D 67), betreffende uitgifte van 
biljetten aan toonder (laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 9 Maart 1945 
(Stbl. No. F 34). 

S. F 80. 18 Mei. Blz. 58. 
- Besluit, betreffende wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 14 September I944 
(Stbl. No. E 87) houdende voorloopige 
geldigverklaring van tijdens de bezetting 
in omloop gebrachte munten. 

S. F 108. 16 Juni. Blz. 87. 
- Besluit, betreffende "Besluit intrekking 

bank_ en muntbiljetten van honderd gul
den". S. F n5. 5 Juli. Blz. 89. 

- Besluit, houdende nadere voorschriften 
betreffende de waardeloos verklaarde bank
biljetten van f 500 en f Iooo. 

S. F I2I. IO Juli. Blz. 93. 
Bevolklngsboekhondlng. 
- Besluit, houdende vaststelling van het 

Besluit Reconstructie Bevolkingsboekhou
ding Iq45. S. F 2I. 7 Maart. Blz. 19. 

Bezet g·ebled. 
- Besluit, houdende aanduiding van het tijd

stip, waarop gedeelten van het Koninkrijk 
ophouden te worden beschouwd als door 
den vijand bezet gebied. 

S . F 53. I2 April. Blz. 39. 
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Bezettingsmaatregelen. 
- Besluit, houdende een toevoeging aan de 

lijst A, bedoeld in artikel I6 van het Be
sluit bezettingsmaatregelen (Staatsblad 
I944, No. E 93). 

S. F 4I. 30 Maart. Blz. 3I. 
- Besluit, houdende nadere regelen omtrent 

de verbindende kracht van bezettingsmaat
regelen, op het gebied van de bezoldigin
gen, wachtgelden, non-activiteits-bezoldi
gingen en pensioenen. 

S. F 54. I8 April. Blz. 40. 
- Besluit, houdende toevoegingen aan de 

lijst B, bedoeld in artikel I 7 van het Be
sluit Bezettingsmaatregelen (Stbl. I945 
No. E 93). S. F n9. 5 Juli. Blz. 92. 

- Besluit, houdende wijzigingen in de lijsten 
B. en C., gevoegd bij het Besluit Bezet
tingsmaatregelen. 

S. F 17I. IO September. Blz. I47• 
- Besluit tot het brengen van eenige wijzi

gingen in de opgaven van de bij het Be
sluit bezettingsmaatregelen gevoégde lijs
ten. S. F I79• I9 September. Blz. I53• 

- Besluit, houdende wijziging van de lijsten 
B en C van het besluit Bezettingsmaatre
gelen ten aanzien van het Effectenver-
nieuwingsbesluit I94I. 

S . F 249. 2 November. Blz. 2I9. 
- Besluit, betreffende de op het gebied van 

's Rijks belastingen uitgevaardigde bezet
tingsregelingen. 

S. F 5I. u April. Blz. 39. 
Blnnenvlsscherlj. 
- Besluit, houdende voorloopige handhaving 

van het Besluit bijdragen verbetering bin
nenvisscherij I942. 

S. F I86. 22 September. Blz. I57• 
Bioscoopbesluit. 
- Besluit tot intrekking van het Koninklijk 

besluit van 7 September I944 (Stbl. No. 
E 84), houdende vaststelling van het Tij
delijk Bioscoopbesluit. 

S.F. I70. rn September. Blz. I46. 
Bodemproductlewet. 
- Besluit, betreffende verlenging van den 

geldigheidsduur van eenige artikelen van 
de Bodemproductiewet I939· 

S. F I84. 2I September. Blz. I56. 
Burgemeesters. 
- Besluit, regelend de mogelijkheid van de 

benoeming van burgemeesters tot militair 
commissaris. 

S. F 2 . 4 Januari. Blz. 10. 
- Besluit, betreffende de bezoldiging van 

burgemeesters. 
S. F 3. n Januari. Blz. m. 

- Besluit, houdende tijdelijke opheffing van 
de onvereenigbaarheid van het burge
meesterschap met militairen dienst (aan
vulling van het Koninklijk besluit van 4 
Januari 1945 (Staatsblad I945, No. F 2). 

S. F 39. 30 Maart. Blz. 31. 
- Besluit, houdende aanvulling van het Ko

ninklijk Besluit '!;an I8 November I932, 
S. 540, betreffende enkele voorzieningen 
omtrent de rechtspositie van de burge-
meesters. 

S . F 224: IO October. Blz. I95· 

Burs·erlijk recht. 
- Besluit, houdende tijdelijke wijziging van 

de regeling der competentie van den kan
tonrechter ter zake van de benoeming van 
tijdelijke voogden. 

S. F 59. 26 April. Blz. 44. 
- Besluit, houdende vaststelling van het Be

sluit gevolgen van het huwelijk met vijan
delijke onderdanen Nr. I. 

S. F 27I. I6 November. Blz. 262. 
- Besluit, houdende vaststelling van het 

Besluit gevolgen van het huwelijk met 
vijandelijke onderdanen Nr. II. 

S. F 278. I7 November. Blz. 279. 
Burgerlijke Stand. 
- Besluit, betreffende een buitengewoon 

register van echtscheidingen. 
S. F 30. 28 Maart. Blz. 26. 

- Besluit, houdende nadere regelen ten aan
zien van verbetering en aanvuling der ak
ten van den burgerlijken stand. 

S. F 28I. I9 November. Blz. 283. 
Comptabilltelt8wet. 
- Besluit, houdende verlenging van enkele 

termijnen, geregeld in en krachtens de 
Comptabiliteitswet (Stbl. I927, no. 259) . 

S. F I24. 24 Juli. Blz. 97. 
- Besluit, houdende wijziging van de Comp_ 

tabiliteitswet, S . 259. 
S. F 240. 20 October. Blz. 207. 

Curaçao. 
- Besluit tot intrekking van de in Curaçao 

in omloop zijnde Nederlandsche zilveren 
standpenningen en pasmunten. 

S. F 60. 19 April. Blz. 44. 
- Besluit, betreffende de opname van het 

onderwijzend personeel van de R.-K. Am
bachtsschool "St. Jozef" als deelgenoot in 
het Algemeen Curaçaosch Pensioenfonds. 

S. F 74. I2 Mei. Blz. 54. 
- Wet, houdende goedkeuring van een door 

den Gouverneur van Curaçao ingevolge 
artikel I52 der Curaçaosche Staatsregeling 
genomen beschikking (uitgifte van een 
leening ten laste van Curaçao). 

S. F 3I7. 20 December. Blz. 305. 
Demobilisatie-Wachtgeldbesluit. 
- Besluit, houdende wijziging van het De

mobilisatie-Wachtgeldbesluit I944 (Stbl. 
no. E IÖI). 

S. F 48. 15 Februari. Blz. 37. 
Deviezen besluit. 
- Besluit, houdende vaststelling van het 

Deviezenbesluit I945. 
S. F 222. IO October. Blz. I86. 

Dlstributlewet. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart en van Land
bouw en Visscherij betreffende het Dis
tributieregelingsbesluit I945. 

Aanv. Stct. 22. 7 Februari. Blz. 476. 
- Besluit, tot verlenging van de werking 

van de Distributiewet I939-
S. F I92 . ::5 September. Blz. I6I. 

Drankwet. 
- Besluit, houdende vaststelling van een 

regeling betreffende de verbindende 
kracht van eenige bezettingsmaatregelen, 
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rakende den kleinhandel in alcoholische 
dranken. 

S. F 327. 27 December. Blz. 383. 
Druk vaten. 
- Besluit, tot vaststelling van maatregelen 

ter voorkoming van gevaar, voortvloeiende 
uit het voor andere doeleinden bezigen van 
drukvaten, welke als motorgasdrukvat 
dienst hebben gedaan. 

S. F 237. 19 October. Blz. 205. 
E conomJsche delicten. 
- Besluit tot wijziging van het Besluit be

rechting economische delicten, S. E 135. 
S . F 288. 19 November. Blz. 288. 

Electrlclteltsvoorzlenlng. 
- Besluit tot tijdelijke instelling van een 

Rij ksdienst voor de Electriciteitsvoorzie
ning. S. F 209. 1 October. Blz. 174. 

Filmkeuring. 
- Besluit, houdende intrekking van het Tij

delijk Filmkeuringsbesluit. 
S . F 203. n September. Blz. 170. 

Flnancleele verhouding. 
- Besluit tot opheffing van de voorloopige 

schorsing van het besluit van 15 Juli 1943 
(Ned. Stct. van 30 Aug. 1943, no. 167) 
betreffende de financieele verhouding tus
schen het Rijk en de gemeenten. 

S . F rno. 23 Mei. Blz. 84. 
Gages zeelieden. 
- Besluit, houdende vaststelling van rege

len omtrent de inhoudingen op gages van 
zeelieden. S . F u3 . 23 Juli. Blz. 93. 

Gedenktcekens. 
- Besluit, houdende vaststelling van het Be

sluit Oorlogs- of Vredesgedenkteekens. 
S. F 231 . 15 October. Blz. 200. 

Geldwezen. 
- Besluit, houdende aanvulling van het Be

sluit regeling in- en uitvoer Nederlandsch 
en vijandelijk geld 1944, S 90. 

S. F 282. 17 November. Blz. 284. 
Gelcl zulverlng. 
- Besluit, houdende vaststelling van het 

Machtigingsbesluit geldzuivering. 
S. F 133. 3 Augustus. Blz. rn6. 

- B eschikking van den Minister van Finan
ciën , houdende vaststelling van de Eerste 

Uitvoeringsbeschikking Machtigingsbesluit 
geldzuivering. 

S. F 135. 9 Augustus. Blz. rn7. 
- Beschikking van den Minister van Finan

ciën , hou dende vaststelling van d e Twee d e 
Uitvoeringsbeschikking Machtigingsbe
sluit geldzuivering. 

S . F 153. 29 Augustus. Blz. 124. 
- Beschikking van den M inister van Finan

ciën, houdende aanvulling en wijziging van 
de Eerste Uitvoeringsbeschikking Mach
tigingsbesluit geldzuivering (Stbl. No. F 
135) . S . F 163. 6 September. Blz. 139. 

- B eschikking van den Minister van Finan
ciën , houdende vaststelling van de Be
schikking Geldzuivering 1945. 

S. F 169. 12 September. Blz. 143. 
- Beschikking, houdende vaststelling van 

de Zuiveringsbeschikking zilveren, nikke
len, bronzen en zinken munten. 

S. F 183. 20 ~eptember. Blz. 156. 

- Beschikking van den Minister van Finan
ciën, houdende vaststelling van de Be
schikking Deblokkeering 1945. 

S . F 196. 25 September. Blz. 16:a. 
- Beschikking van den Minister van Fi

nanciën, houdende vaststelling van de Be
schikking tenaamstelling spaarbankboekjes 
aan toonder. 

S. F 200. 28 September. Blz. 168. 
- Beschikking van den Minister van Finan

ciën, houdende vaststelling van de Eerste 
Aanvullingsbeschikking Deblokkeering 
1945. S . F 202. 1 October. Blz. 169. 

- Beschikking van den Minister van Finan
ciën, houdende vaststelling van de Tweede 
Aanvullingsbeschikking Deblokkeering 
1945. S . F 2n. 3 October. Blz. ·176. 

- Beschikking van den Minister van Finan
ciën, houdende vaststelling van de Derde 
Aanvullingsbeschikking Deblokkeering 
1945. S. F 216. 6 October. Blz. 183. 

- Beschikking van den Minister van Finan
ciën, houdende vaststelling van de Beschik
king Deblokkeering postchèque- en giro
dienst 1945. 

S . F . 220. 10 October. Blz. 184. 
- Beschikking van den Minister van Finan

ciën, houdende vaststelling van de Be
schikking Molestverzekeringsuitkeeringen 
1945. S. F 235. 18 October. Blz. 204. 

- Beschikking van den Minister van Finan
ciën, houdende vaststelling van de Vier
de Aanv ullingsbeschikking Deblokkeering 
1945. S. F 239. 19 October. Blz. 206. 

- Beschikking van den Minister van Finan
ciën, houdende vaststelling van de Be
schikking Levensverzekeringsuitkeeringen. 

S . F 256. 8 November. Blz. 250. 
- Beschikking van den Minister van Finan

ciën, houdende vaststelling van de Vijf
de Aanvullingsbeschikking Deblokkeering 

S. F 262. 14 November. Blz. 256. 
- Beschikking van den Minister van Finan

ciën, houdende aanvulling van de Beschik
king Molestverzekeringsuitkeeringen 1945, 
s. 235. 

S . F 295. 19 November. Blz. 295. 
- Beschikking van den Minister van Finan

ciën, houdende wijziging van de "Zuive
ringsbeschikking zilveren, nikkelen, bron
zen en zinken munt:Qi", S 183. 

S . F 2 97. 20 Novembe r. Blz. "95· 
- Beschikking van den Minister van Finan

ciën, houdende intrekking van den regis
tratieplicht, bedoeld in de Eerste Uitvoe
ringsbeschikking Machtigingsbesluit geld
zuivering van 9 Augustus 1945, S. 135. 

S. F 303. 27 November. Blz. 300. 
- Beschikking van den Minister van Finan._ 

ciën, houdende vaststelling van de Zes
de Aanvullingsbeschikking Deblokkeering 
1:945. 

S . F 307. 29 November. Blz. 302 . 
- Beschikking van den Minister van Finan_ 

ciën, houdende intrekl6ng van de Tweede 
Uitvoeringsbeschikking Machtigingsbe
sluit geldzuivering, S. 153. 

S . F 3n. 10 December. Blz. 303. 
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- Beschikking van den Minister van Fi
nanciën, houdende wijziging van de Be
schikking Deblokkeering 1945 (Stbl. no. 
F 196). 

S. F 332. 28 December. Blz. 384. 
- Beschikking van den Minister van Fi

nanciën, houdende vaststelling van de 
Beschikking Deblokkeering 1946. 

S. F 333. 28 December. Blz. 390. 
Gemeentebestuur. 
- Besluit, betreffende de bezoldiging van 

burgemeesters. 
S. F 3. II Januari. Blz. 10. 

- Besluit, houdende wijziging van het Be
sluit Tijdelijke Voorziening Bestuur Pro
vinciën en Gemeenten (Staat,sblad 1944, 
No. E 86). S. F 43. 12 April. Blz. 32. 

- Besluit, houdende intrekking van het 
Besluit Tijdelijke Voorziening Provinciale 
Staten en Gemeenteraden (Staatsblad 
1944, No. E u9) . 

S. F 44. 12 April. Blz. 33. 
- Besluit, houdende vaststelling van het Be

sluit Tijdelijke Voorziening Gemeente
raden. S. F 45. 12 April. Blz. 33. 

- Besluit, betreffende tijdelijke voorzienin
gen met betrekking tot den looptijd van 
het begrootingsdienstjaar voor de provin
ciën en gemeenten. 

S. F 95. 30 Mei. Blz. 65. 
- Koninklijk besluit. ( Gemeentewet art. 

228d). - Al moge het waar zijn dat bij 
verkoop van een aantal gemeentewonin
gen de sociale belangen, die met den 
bouw der woningen zouden zijn gediend, 
gevaar zouden kunnen loopen en de voor
waarden, in de koopacte aan den kooper 
opgelegd, in de praktijk wellicht weinig 
waarde zullen hebben, zoo heeft het wei
nig zin tegen verkoop dezer x6 woningen 
bezwaar te maken, nu van de 126 met 
Rijkssteun gebouwde woningen er reeds 
r ro, aan vereenigingen behoorende, zijn 
verkocht. Tegen verkoop bestaat te min
der bezwaar, nu door den kooper de toe
zegging is gedaan de huurders dezer wo
ningen, die dit wenschen, in de gelegen
heid te zullen stellen de door hen gehuur
de woningen op hun eigen naam en voor 
eigen bewoning te koopen, waarbij de des. 
betre ffende prijsvoorschriften zullen wor
den inachtgenomtJn. 24 Juli. 

- Besluit, houdende aanvulling en wijziging 
van het Besluit Tijdelijke Voorziening 
Gemeenteraden. 

S. F 152. 28 Augustus. Blz. 123. 
- Besluit, betreffende het terugbrengen bij 

de Gedeputeerde Staten van het toezicht 
op gemeenten Amsterdam, Rotterdam en 
's-Gravenhage. 

S. F 180. 20 September. Blz. 153. 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 

228d). - Aan het besluit van een ge
meentebestuur tot ruiling van onroerend 
goed was goedkeuring onthouden op grond 
dat thans geen zekerheid bestaat omtrent 
de bouwkosten van èen woning, die op 
den door de gemeente over te dragen 
grond zou moeten worden gebouwd in den 

tijd, dat zoodanige bouw weer mogelijk 
zal zijn. In beroep wordt beslist dat niet 
moet worden voorbijgezien dat bij niet
goedkeuring der ruiling de mogelijkheid 
ontstaat, dat het terrein door onteigening 
moet worde11 ·verkregen en daarbij de kos
ten veel hooger zouden worden dan vol
gens de thans met den eigenaar getroffen 
regeling, waarbij komt, dat, wanneer de 
bouwkosten van de nieuw te stichten wo
ning boven het aangenomen bedrag zou
den stijgen, ook de waarde van de be
staande woning hooger zou moeten wor
den gesteld, zoodat het nadeelig verschil 
voor de gemeente nret van groote betee
kenis zal zijn. Het besluit wordt derhalve 
alsnog goedgekeurd. 29 October. 

- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 
228d) . - Ten onrechte is goedkeuring 
onthouden aan een besluit - van het ge
meentebestuur tot aankoop van een ter
rein voor het storten van vuilnis, daar het 
gewenscht is dat de gemeente door het 
inrichten van een eigen stortplaats of 
langs anderen weg van een doeltreffenden 
afvoer van huisvuil in de komende jaren 
verzekerd is, de ligging van het terrein 
niet ongunstig is, de prijs niet te hoog is, 
en geen andere weg openstaat om tot een 
bevredigende voorziening te geraken. 

23 November. 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 

228a). - Vernieuwing van de bestrating 
van den onderhavigen weg, welke over de 
geheele lengte en breedte is opgebroken 
en opnieuw ingestraat, kan niet worden 
beschouwd als gewoon onderhoud, doch 
als een buitengewoon werk, waaraan niet 
kan afdoen, dat het uitkomende materi
aal, voorzoover nog bruikbaar, daarin we
der is verwerkt. Tegen delging van het 
daarvoor uitgegeven bedrag door het aan
gaan van een leening met een looptijd 
van 5 jaren kan in verband met den ver
moedelijken levensduur van het straatdek 
en gelet op den financieelen toestand der 
gemeente geen overwegend bezwaar wor
den gemaakt. 26 November. 

- Besluit, houdende aanwijzing van ge
meenten met gemeentepolitie. 

S. F 324. 22 December. Blz. 381. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

den raad der gemeente Geldrop d.d. 26 
November 1945, in zake het houden van 
een interpellatie over het in beslag nemen 
en opslaan van goederen van Rijksduit
schers, N.S.B.-ers en anderen. 

S. F 325. 27 December. Blz. 38x. 

Gf'mcentc-Borgtochtenwet. 
- Besluit, tot opheffing van de voorloopige 

schorsing van het besluit van 13 Juni 19'1:4 
(Ned. Stct. van 27 Juni 1944, No. 123), 
betreffende de intrekking van de Gemeen
te-Borgtochtenwet. 

S. F 102. II Juni. Blz. 84. 
Geneeskunst. 
- Besluit, houdende een voorloopige voor

ziening voor het afleggen van het arts
examen. S . F 58. 25 April. Blz. 43. 
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Herstelgronden 
- Besluit, houdende vaststelling van het 

Besluit Herstelgronden 1945. 
S. F 230. 13 October. Blz. 199. 

Hinderwet. 
- Besluit tot tijdelijke afwijking van artikel 

14, onder 2e, der Hinderwet. 
S. F 122. 22 Juli. Blz. 93. 

Iudnstrleele eigendomsrechten. 
- Besluit, houdende vaststelling van het Be

sluit Instelling Hulpbureau. 
S. F 27. 9 Maart. Blz. 24. 

Invalldltelts- en ouderdomsverzekering. 
- Besluit, houdende tijdelijke verlenging 

van de regeling in zake het van Rijkswege 
verstrekken van bijzondere toeslagen op 
bepaalde sociale verzekeringsrenten en 
van kraamgelden. 

S. F 304. 30 November. Blz. 301. 
- Wet, houdende tijdelijke verlenging van 

den termijn, bedoeld in artikel 328, twee
de lid, der Invaliditeitswet. 

S. F 319. 20 December. Blz. 336. 
In voerrechtcn en accijnzen. 
- Besluit, houdende verlaging der opcenten 

op den tabaksaccijns. 
S. F 36 29 Maart. Blz. 29. 

- Besluit, houdende tijdelijke verlaging van 
de opcenten op den accijns van sigaretten 
en verkorting van den duur van het kre
diet voor den tabaksaccijns. 

S. F 223. 10 October. Blz. 195. 
- Besluit, houdende een tijdelijke regeling 

van heffingen op ingevoerde goederen, als
mede wederinstelling van een accijns op 
wijn. 

S. F 261. 13 November. Blz. ·254. 
- Besluit, houdende eenige voorzieningen 

met betrekking tot den accijns op bier. 
S. F 263. 14 November. Blz. 257. 

Jachtwet. 
- Besluit, houdende afwijking van artik'el 1, 

derde lid, der Jachtwet 1923 ten aanzien 
van de fazanten. 

S. F 128. 28 Juli. Blz. 99. 
Kinderbijslagwet. 
- Besluit, betreffende verhooging van tijde_ 

lijke toeslagen op de uitkeeringen inge
volge de Kinderbijslagwet. 

S. F 143. 10 Augustus. Blz. u3. 
- Besluit, tot wijziging van de Kinderbij

slagwet. 
S. F x89. 22 September. Blz. x58. 

- Besluit, tot vaststelling van een algemee
nen maatregel van bestuur, als bedoeld in 
artikel 25, zesde lid, der Kinderbijslagwet. 

S. F 190. 22 Septemb-er. Blz. 159. 
- Besluit tot uitvoering van artikel 27, der

de lid, der Kinderbijslagwet. 
S. F 294. 21 November. Blz. 294. 

Kindcrtncht. 
- Besluit, houdende bekrachtiging van de 

Kindertucht-Verordening Maastricht. 
S. F 274. 16 November. Blz. 278. 

Jüankzlnnlgen en Idioten. 
- Besluit, houdende intrekking van het Ko

ninklijk Besluit van 6 Augustus 1912, S. 
277, alsmede aanwijzing van het St. Anna
gesticht te Heel, als inrichting, die niet als 
krankzinnigengesticht wordt beschouwd, 

ook wanneer daarin meer dan twee krank. 
zinnigen worden verpleegd. 

S. F 314. :x9 December. Blz. 304. 
- Besluit, houdende aanwijzing van het St. 

J osephgesticht te Heel, als inrichting, die 
niet als krankzinnigengesticht wordt be
schouwd, ook wanneer daarin meer dan 
twee krankzinnigen worden verpleegd. 

S. F 315. 19 December. Blz. 304. 
Kroondomeinen. 
- Besluit, betreffende nadere wijziging van 

het Koninklijk besluit van 17 Mei- 1863, 
S. 61, houdende vaststelling eener instruc
tie voor den Administrateur van het 
Kroondomein. 

S. F 305. 8 December. Blz. 30:x. 
Krijgs;;-evang·enschap zeelieden. 
- Besluit, houdende voorzieningen ten aan

zien van zeelieden, die in krijgsgevangen
schap zijn geraakt ten gevolge van de uit
oefening van hun dienst aan boord van een 
schip onder Nederlandsche vlag. 

S. F 125. 2 Juni. Blz. 97. 
l{rljgsra1len. 
- Besluit, houdende tijdelijke uitbreiding 

van de bevoegdheid van den Krijgsraad te 
Velde bij de Nederlandsche Troepen in 
Groot-Brittannië, Noord-Ierland en Ca
nada. S. F 9. 15 Februari. Blz. 12. 

Krijgstucht. 
- Besluit, houdende aanwijzing van forma

ties als bedoeld bij artikel 39, eerste lid, 
3°, van de Wet op de Krijgstucht. 

S. F z. 11 Januari. Blz. 10. 
- Besluit. houdende aanwijzing van forma

ties als"bedoeld in artikel 39, lid 1, sub 3, 
van de Wet op de Krijgstucht. 

S. F 82. 19 Mei. Blz. 59. 
Landbouwherstel, 
- Besluit, houdende instelling van een 

Rijksdienst voor Landbouwherstel. 
S. F 155. 30 Augustus. Blz. 125. 

Landmacht. 
- Besluit, tot nadere tijdelijke wijziging van 

he~ Koninklijk besluit van 6 Augustus 1910 
(Stbl. No. 247) houdende regeling betref
fende de onderlinge rangs- en standsver
houding der officieren en der militairen 
beneden den rang van officier, behoorende 
tot de Koninklijke Marine, het Leger. hier 
te lande en het leger in Nederlandsch
Indië. S. F u7. 18 Mei. Blz. 91. 

Landverraderlljke organisaties. 
- Besluit, houdende verlenging van den ter

mijn genoemd in artikel 1, tweede lid, van 
het Besluit ontbinding landverraderlijke 
organisaties (Staatsblad 1944, No. E 102). 

S. F 33. 31 Maart. Blz. 28. 
- Besluit, houdende een toevoeging aan de 

lijst behoorende bij het Besluit ontbinding 
landverraderlijke organisaties (Stbl. 1944, 
No. E 102). S. F 73. 12 Mei. Blz. 54. 

- Besluit, betreffende uitbreiding van de 
lijst, behoorende bij het Besluit ontbinding 
landsverraderlijke organisaties. 

S. F z 76. 13 September. Blz. 149. 
- Besluit, betreffende uitbreiding van de 

lijst behoorende bij het Besluit ontbinding 
landsverraderlijke organisaties. 

S. F 195. 25 September. Blz. 162. 
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- B esluit, houdende uitbreiding van de lijst, 
behoorende bij het Besluit ontbinding 
landsverraderlijke organisaties. 

S. F 300. 23 November. Blz. 298. 
LeenJn gen. 
- Besluit, houdende nadere regeling om

trent de uitbetaling in Nederland van cou
pons, behoorende bij schuldbekentenissen 
ten laste van den Staat. 

S. F 37. 30 Maart. Blz. 30. 
- Besluit, betreffende de uitbetaling van 

coupons, behoorende bij schuldbekentenis
sen t en laste van publiekrechtelijke licha
men, andere dan den Staat, en van nader 
aan te wijzen privaatrechtelijke lichamen. 

S . F 7:i:. 8 Mei. Blz. 53. 
- B esluit, houdende nadere voorzieningen 

ten aanzien van de regelingen voor de uit
betaling van coupons getroffen in de Ko
ninklijke besluiten van 30 Maart 1945 
(Stbl. No. F 37) en van 8 Mei 1945 (Stbl. 
No. F 7x ) . S . F 86. 30 Mei. Blz. 61 . 

- Besluit, houdende nadere aanvulling van 
het Koninklijk besluit van 30 Maart 1945 
(Stbl. no. F 37), betreffende nadere rege
ling omtrent de uitbetaling in Nederland 
van coupons, behoorende bij schuldbeken
tenissen ten laste van den Staat. 

S. F 126. 26 Juli. Blz. 99. 
- Besluit, betreffende een geldleening ten 

laste van het Rijk, in andere dan Neder
landsche munt tot een gezamenlijk bedrag 
van t en hoogste twee milliard gulden. 

S. F x74, 13 September. Blz. 148. 
Loterijen. 
- Besluit, houdende nadere regelen in zake 

de verbindende kracht van maatregelen op 
het gebied van het loterijbedrijf, welke zijn 
uitgevaardigd gedurende de vijandelijke 
bezetting van het Rijk in Europa. 

S. F 103. 12 Juli . Blz. 85. 
Marine Vrouwenafdeellng. 
- Besluit, tot aanvulling van 31 October 

1944 (Stbl. No. E 160), houdende vast
stelling van de M .A.R.V.A. 

S. F 127. 25 Juli. Blz. 99. 
- Besluit, houdende invoering van den rang 

van Hoofdofficier-Marva der 2e klasse, 
equivalent aan den rang van Kapitein
Luitenant ter Zee. 

S. F 252. 8 November. Blz. 222. 
Merkenwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Merken

wet art. 4). - Art. 4, lid 3, Merkenwet is 
niet reeds van toepassing, wanneer het 
gebruik van een merk in strijd zou zijn 
met de openbare orde, doch eerst wan
neer die strijd een gevolg is van de woor
den of voorstelling, welke het merk bevat. 
- Ten onrechte heeft het Hof de inschrij
ving van " Horecal" voor zeepsurrogaten 
geweigerd op grond dat verzoekster het
zelfde merk reeds voor zeep had doen in~ 
schrijven en door dit gelijktijdig gebruik 
misleiding van het publiek te duchten is. 
- Anders concl. Adv.-Gen. Mr. Wijn
veldt. 30 November. 

Middenstand. 
- Besluit, betreffende de hernieuwde in

werkingtreding van voorloopig geschorste 

wettelijke maatregelen op het gebied van 
den middenstand. 

S. F 199. 2:i: September. Blz. x68. 
- Besluit, betreffende de hernieuwde vesti

ging van middenstandsbedrijven. (Besluit 
reëvacuatievestiging kleinbedrijf i:945). 

S . F 257. IO November. Blz. 251. 
Militaire Commissarissen. 
- Besluit, houdende tijdelijke i>pheffing van 

de onvereenigbaarheid van het burge
meesterschap met militairen dienst (aan
vulling van het Koninklijk besluit van 4 
Januari 1945 (Staatsblad 1945, No. F 2) . 

S. F 39. 30 Maart. Blz. 3:i:. 
Militaire Lucht vaart. 
- Besluit, houdende vaststelling van de Re

geling Brevettoelagen Militaire Lucht
vaart voor den duur van den oorlog (R.T. 
M.L. 1945). ' 

S. F. 144. 26 April. Blz. u3. 
Militaire Zaken. 
- Besluit, houdende tijdelijke toekenning 

van een bijslag boven bepaalde militaire 
pensioenen. 

S. F m . 5 Februari. Blz. 14. 
- Besluit, houdende invoering van de func

tie van reserve-dirigeerend-officier-tand
arts bij den geneeskundigen dienst der 
landmacht. 

S. F 19. 24 Februari. Blz. 18. 
- Besluit, betreffende bezoldiging van 

Rijkspersoneel, dat als oorlogsvrijwilliger 
in militairen dienst is getreden. 

S . F 38. 24 Februari. Blz. 30. 
- Besluit, betreffende eervol ontslag van 

Generaal H. G . Winkelman als Opperbe
velhebber van Land- en Zeemacht. 

S. F 212. 28 Augustus. Blz. 177. 
- Besluit, houdende het verleenen van 

machtiging aan den Bevelhebber der 
· strijdkrachten in het Verre Oosten tot het 
(tijdelijk) benoemen van officieren der 
Koninklijke Marine Reserve en Reserve 
officieren der Koninklijke Landmacht of 
het tijdelijk bevorderen van officieren en 
reserve-officieren der Koninklijke Marine 
en der Koninklijke Landmacht. 

S. F 245. 26 October. Blz. 216. 
- Besluit, houdende bekrachtiging van de 

Verordening ter bestrijding van handel in 
militaire goederen. 

S. F 273. 16 November. Blz. 278. 
- Besluit, houdende een wijziging in de tij

delijke voorzieningen betreffende het op
perbevel over de Nederlandsche Strijd
krachten in het Oosten. 

S. F 287. 19 November. Blz. 287. 
- B esluit, houdende vaststelling van het 

Besluit vergoeding militaire_ vorderingen 
en aanschaffingen 1945. 

S. F 292. 20 November. Blz. 293 . 
- Besluit, houdende wijziging van het Ko

ninklijk besluit van II April 1942, S . 31, 
houdende bepalingen, dat in tijden van 
oorlog, oorlogsgevaar of andere buitenge
wone omstandigheden officieren en reser
ve-officieren als zoodanig voor den duur 
der vervulling eener bepaalde functie of 
opdracht tijdelijk kunnen worden be
noemd. S . F 3or. 24 November. Blz. 299. 

) 
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- Besluit, houdende nadere regelingen ten 
aanzien van de strafbevoegdheid over het 
in het Vereenigd Koninkrijk verblijvend 
personeel van de Koninklijke Landmacht. 

S . F 316. 19 December. Blz. 305. 
- Besluit, houdende wijziging van het Ko

ninklijk Besluit van 13 Maart 1935 (Stbl. 
no. 122) tot hernieuwde vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in artikel 14 der Pensioenwet 
voor de Zeemacht (Stbl. 1922, no. 65). 

S. F 320. 21 December. Blz. 336. 
- Besluit, houdende aanwijzing van den 

Bevelhebber Strijdkrachten Oost als Com
mandeerend Generaal in den zin van ar
tikef 243 van de Regtspleging bij de Land_ 
magt en in den zin van het Organisatie
besluit Rechtspleging te velde 1944. 

S. F 328. 27 December. Blz. 384. 
Mllltalr Gezag. 
- Besluit, regelende de mogelijkheid van de 

benoeming van burgemeesters tot militair 
commissaris. S . F 2. 4 Januari. Blz. xo. 

- Besluit, houdende tijdelijke opheffing van 
de onvereenigbaarheid van het burge
meesterschap met militairen dienst (aan
vulling van het Koninklijk besluit van 4 
Januari 1945 (Staatsblad 1945, No. F 2) . 

S . F 39. 30 Maart. Blz. 3x. 
- Besluit, betreffende wijziging van de In

structie voor den Chef van den Staf Mili
tair Gezag en van de Algemeene Instructie 
voor Militaire Commissarissen. 

S. F 105. 16 Juni. Blz. 86. 
- Besluit, houdende beperking van de aan 

het militair gezag toegekende bevoegdhe-
den. S. F206. 1 October. Blz. 172. 

Mllltalr straf- en tuchtrecht. 
- Besluit, houdende aanwijzing van forma

ties als bedoeld bij artikel 39, eerste lid, 
3 ° , van de Wet op de Krijgstucht. 

S. F 1. II Januari. Blz. 10. 
- Besluit, houdende bijzondere voorschrif

ten met betrekking tot de oplegging van 
krijgstuchtelijke en andere straffen aan 
vrijwilligers van de Binnenlandsche Strijd_ 
krachten. S . F 32. 1 April. Blz. 28. 

- Besluit, houdende toekenning van een be
perkte strafbevoegdheid aan bepaalde 
Britsche militaire autoriteiten ten opzichte 
van bepaalde Nederlandsche militairen. 

S. F 42. 5 April. Blz. 32. 
- Besluit, houdende tijdelijke wijziging van 

artikel 68 van het Wetboek van Militair 
Strafrecht. S. F II8. 18 Mei. Blz. 91. 

- Besluit, houdende aanwijzin g van forma
ties als bedoeld bij art. 39, lid 1, sub 3° van 
de W et op de Krijgstucht. 

S. F 82. 19 Mei. Blz. 59. 
Mlnlsterleele departementen. 
- Besluit, houdende opheffing van het De

partement van Algemeene Zaken. 
S. F II . 23 Februari. Blz. 14. 

- Besluit, houdende wijziging van den naam 
van het Departement van Koloniën en 
dien van Departement van Overzeesche 
Gebiedsdeelen. 

S. F 12. 23 Februari. Blz. 15. 

- Besluit, houdende voorzieningen ten aan
zien van de bevoegdheden en verplichtin
gen, onderwerpen betreffende, welke aan 
de zorg van het Hoofd van het Departe
ment van Algemeene Zaken waren toever
trouwd. S. F 29. 9 Maart. Blz. 26. 

- Besluit, houdende onderbrenging van het 
Mijnwezen bij het Departement van So
ciale Zaken. 

S. F 81 . 29 Maart. Blz. 59. 
- Besluit, houdende wijziging van de bena

ming van den Minister van Koloniën. 
S. F 52. 12 April. Blz. 39. 

- Besluit, houdende wijziging van den naam 
van het Departement van Waterstaat. 

. S . F 66.' 7 Mei. Blz. 48. 
- Besluit, houdende instelling, wijziging en 

opheffing van ministerieele Departemen
ten. S. F II3. 23 Juni. Blz. 88. 

- Besluit, houdende nadere vaststelling van 
den naam van het Ministerie van Open
bare Werken. 

S. F 15x. 16 Augustus. Blz. 123. 
- Besluit, houdende regeling van de taken 

en bevoegdheden van het Hoofd van het 
Ministerie van Openbare Werken en We
deropbouw. 

S . F 167. 6 September. Blz. 142. 
- Besluit, houdende wijziging van de bepa

lingen betreffende den Geneeskundigen 
Raad van het Ministerie van Overzeesche 
Gebiedsdeelen. 

S. F 215. 5 October. Blz. 183. 
- Besluit, houdende wijziging van den 

naam van het Departement van Voedsel
voorziening, Landbouw en Visscherij. 

S. F 218. 6 October. Blz. 184. 
- Besluit, houdende nadere wijziging van de 

bepalingen betreffende den Geneeskundi
gen Raad van het Ministerie van Overzee
sche Gebiedsdeelen, 

S . F 293 . 20 November. Blz. 294. 
Molestverzekering. 
- Beschikking van den Minister van Finan_ 

ciën, houdende vaststelling van de Be
schikking Molestverzekeringsuitkeeringen 
1945. S. F. 235. 18 October. Blz. 204. 

- Beschikking van den Minister van Finan
ciën, houdende aanvulling van de Beschik
king Molestverzekeringsuitkeeringen 1945, 
s. 235. 

S . F 295. 19 November. Blz. 295. 
Motorvoer t ulg·en. 
- Besluit, houdende instelling van een Re

geerings Directoraat voor Motorvoertuigen 
(R.D.M.). 

S. F 130. x Augustus. Blz. 100. 
- Besluit, houdende vaststelling van het Re

gistratiebesluit Motorvoertuigen R. D . ~A. 
S . F 286. 19 November. Blz. 286. 

lllunten. 
- Besluit tot intrekking van de in Curaçao 

in omloop zijnde Nederlandsche zilveren 
standpenningen en pasmunten. 

S . F 60. 19 April. Blz. 44. 
- Beschikking van den Minister van Finan

ciën, houdende verbod tot het oppotten 
of opgepot houden van zinken pasmunt. 

S. F 178. 20 September. Blz. 153. 
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- Beschikking van den Minister van Finan
ciën, houdende intrekking van de Beschik
king van 20 September 194,; houdende ver
bod tot het oppotten of opgepot houden 
van zinken pasmunt, S. 178. 

S. F 296. 20 November. Blz. 295. 
Mijnwezen. 
- Besluit, houdende vaststelling van het 

Buitengewoon Mijnbesluit. 
S. F 63. 26 April. Blz. 46. 

- Besluit, houdende vaststelling van het 
Mijnstatuut. S. F 99. 20 Juni. Blz. 69. 

- Besluit, houdende wijziging van het Mijn
reglement 1939, S. 568. 

S. F 277. 16 November. Blz. 279. 
Nationaal HersteL 
- Besluit, houdende oprichting der naam

looze vennootschap Maatschappij tot Fi
nanciering van het Nationaal Herstel N.V. 

S. F 158. 3 September. Blz. 128. 
Nederlandscho Bank. 
- Besluit, betreffende de uitoefening van 

bevoegdheden met betrekking tot de Ne
derlandsche Bank. 

S. F 61. 26 April. Blz. 45. 
Nederlandsch-lndië. 
- Besluit, houdende bekrachtiging van de 

ordonnantie van 23 November 1944, No. 1, 
tot wijziging van artikel 6 van de Indi
sche Muntwet 1912. 

S. F 16. 5 Februari. Blz. 17. 
- Besluit, houdende nadere wijziging en 

aanvulling van het Koninklijk besluit van 
2 Maart 1943 (Staatsblad, No. D 8), be
treffende uitgifte van biljetten aan toon
der als betaalmiddel in Nederlandsch
Indië. S. F 25. 9 Maart. Blz. 24. 

- Besluit, betreffende het beheer en de ver
antwoording van de geldmiddelen van Ne
derlandsch-Indië, gedurende het dienstjaar 
1944. S. F 57. 19 April. Blz. 43. 

- Besluit, houdende machtiging op den Lui
tenant-Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië inzake de tijdelijke benoe
ming of de tijdelijke bevordering van offi
cieren der Koninklijke Landmacht. 

S. F 92 . 8 Mei. Blz. 64. 
- Besluit, houdende de buitenwerkingstel

ling van het Koninklijk besluit van 3 Ja
nuari 1944 (Stbl. no. E 1) nopens de rege_ 
ling van pensioenen en onderstanden aan 
weduwen en weezen van Nederlandsch
Indische landsdienaren. 

S . F 96. 7 Juni. Blz. 66. 
- Besluit, tot nadere tijdelijke wijziging van 

het Koninklijk besluit van 6 Augustus 1910 
(Stbl. No. 247) houdende regeling betref
fende de onderlinge rangs- en standsver
houding der officieren en der militairen 
beneden den rang van officier, behoorende 
tot de Koninklijke Marine, het Leger hier 
te lande en het leger in Nederlandsch
Indië. S. F n7. 18 Mei. Blz. 91. 

- Besluit, houdende machtiging op den 
Luitenant-Gouverneur-Generaal van Ne
derlandsch-Indië in zake de bepaling van 
de plaats, waar diens taak wordt uitgeoe
fend. S. F 141. 18 Augustus. Blz. u2. 

- Besluit, houdende verleening van de ga
rantie van het Koninkrijk der Nederlanden 

voor een door de Bank voor Nederlandsch_ 
Indië, N. V. te Paramaribo te sluiten dol
larleening. 

S. F 238. 19 October. Blz. 206. 
- Besluit tot buiten werking stelling van 

het Koninklijk besluit van 24 Juni 1943, 
S. 18, houdende tijdelijke verlaging van 
Nederlandsch-Indische pensioenen, onder
standen en gagementen. 

S. F 283. 17 November. Blz. 284. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 19 October 1929, S. 
463, laatstelijk gewijzigd bij het Konink
lijk besluit van 16 December 1938, S. 951, 
houdende nadere herziening van de bezol
digingen en de samenstelling van het per
soneel van de Directie van de Indische 
Pensioenfondsen. 

S. F 312. 13 December. Blz. 303. 
N.O. polder. 
- Besluit tot opheffing van de voorloopige 

schorsing van het besluit van 28 Juli 1942 
(Ned. Stct. van 6 Augustus 1942, No. 151) 
houdende instelling van een openbaar 
lichaam voor het gebied van den Noord
oostelijken Polder. 

S. F n2. 23 Juni. Blz. 88. 
Onderwijs. (Hoogt1r) 
- Besluit, houdende een voorloopige voor

ziening voor het afleggen van het arts
examen. S. F 58. 25 April. Blz. 43. 

- Besluit, betreffende een bijzondere rege
ling voor het jaar 1945 in zake het uitrei
ken van de getuigschriften van bekwaam
heid tot universitaire studiën. 

S. F 87. 8 Juni. Blz. 62. 
- Besluit, betreffende de bevoegdheden van 

de stichting "Tijdelijke Academie" te Eind
hoven. S. F 106. 16 Juni. Blz. 86. 

- Besluit, houdende vaststelling van het 
Herstelbesluit Instellingen van .hooger on
derwijs 1945. 

S. F. 145. 22 Augustus. Blz. n5. 
Onderwijs. (Middelbaar) 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming No. 10539, 
Afd. V. H. M. 0., tot aanvulling van het 
Ambtenarenreglement Rijks hoogere bur
gerscholen, vastgesteld bij Koninklijk be
sluit van den 27sten Augustus 1931 
(Staatsblad no. 385) , laatstelijk gewijzigd 
bij besluit van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Kultuurbescherming van 
15 Januari 1944, no. 6 O.W .K., zooals dit 
is gewijzigd bij besluit van den Secretaris_ 
Generaal van het Departement van Op
voeding, Wetenschap en Kultuurbescher
ming van 2 Maart 1944, no. 42 O.W.K. 

Aanv. Stct. 19. 10 Januari . Blz. 469. 
- Besluit, betreffende een bijzondere rege

ling voor het jaar 1945 in zake het uitrei
ken van het einddiploma eener hoogere 
burgerschool. S. F 88. 8 Juni. Blz: 62. 

- Besluit, houdende een bijzondere regeling 
voor het jaar 1945 in zake het afleggen 
van het toelatingseiçamen voor een H.B.S. 
met 5-jarigen cursus. , 

S . F u4. 27 Juni. Blz. 89. 
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Onderwijs. (Lager) 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Kultuurbescherming, No. 
i2366/1, Afdeeling L . 0. tot wijziging van 
het Ambtenarenreglement Rijkskweek
scholen, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van den 27sten Augustus 1931 (Staats
blad no. 386) , laatstelijk gewijzigd bij be
schikking van den ·secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Kultuurbescherming van 
den 1sten Juni 1944, no. 100 O.W.K. 

Aanv. Stct. 19. 10 Januari. Blz. 469. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Kultuurbescherming, No. 
12367/2, Afd. L. 0 ., tot wijziging van het 
Ambtenarenreglement Rijksleerscholen 
en Rijks lagere scholen, vastgesteld bij K. 
B. van den 27sten Augustus 1931 (Staats
blad no. 387 ) , laatstelijk gewijzigd bij be
schikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, We_ 
tenschap en Kultuurbescherming van den 
1sten Juni 1944, no. 101 O.W.K. 

Aanv. Stct. 19. 10 Januari. Blz. 470. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming no. 538/15/1, 
Afd. L .O., betreffende het toekennen van 
periodieke salarisverhoogingen aan• de(n) 
onderwijzer (es), die na het bereiken van 
den 21-jru;gen leeftijd voor het eerst voor 
vast wordt aangesteld. 
Aanv. Stct. 31. 12 Februari. Blz. 479. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming, No. 7, 0. 
W. K., tot wijziging van het programma 
voor het examen ter verkrijging van de 
akte van bekwaamheid tot het geven van 
huis- en schoolonderwijs in de beginselen 
der handelskennis. 
Aanv. Stct. 27. 21 Februari. Blz. 479. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming. (Lager Qn,_ 
derwijswet z920 art. 5I). - Art. SI vijfde 
lid tweede alinea verleent wel de bevoegd
heid, eene vermindering van wachtgeld, 
welke ·werd toegepast gedurende een tijd
vak, waarover nieuwe inkomsten werden 
genoten, na afloop van dat ti)dvak te be
stendigen, doch niet om, terwijl geduren
de het genot der nieuwe inkomsten geen 
wachtgeldvermindering plaats vond, na 
het verlies der nieuwe inkomsten tot ver
mindering van het wachtgeld over te 
gaan. IS Februari. 

- Besluit, betreffende een bijzondere rege
ling voor het jaar 1945 in zake het uitrei
ken van de akte van bekwaamheid als on
derwijzer. S. F 89. 8 Juni. Blz. 63. 

- Besluit, tot opheffing van de voorloopige 
schorsing van de beschikking van de De
partementen van Binnenlandsche Zaken, 
van Financiën en van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming van 30 Juni 
1941, betreffende maatregelen ter verbe-

tering van de salarispositie van een ge
deelte van het onderwijzend personeel van 
de lagere scholen. 

S. F 181. 20 September. Blz. 155. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

z920 art. 83) . - De in het Ie Jid opge
legde verplichting om de schoolgebouwen 
te verzekeren past kwalijk in het systeem 
der wet aangezien eventueele schade, door 
brand aan de schoolgebouwen toegebracht, 
naar het gekozen wettelijk stelsel de ge
meente treft, daar deze de voor het her
stel der schade noodige gelden zal moeten 
verstrekken, zoodat de gemeente en niet 
de schoolbesturen I,et ri'sico draagt en als 
belanghebbende bij de verzekering is te 
beschouwen, Er is derhalve geen genoeg
zame grond aanwezig om aan de vel'plich. 
ting tot verzekering, waarbij destijds ken
nelijk uitsluitend gedacht is aan verzeke
ring tegen brandschade, nog uitbreiding 
te geven en deze zich mede te doen uit
strekken tot verzekering tegen oorlogsscha
de, welke verzekering een zeer bijzonder 
karakter draagt met het oog op buiten
gewone omstandigheden. 22 September. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
z920 art. 55 quaier). - Wel beweegt het 
leerlingental der eenige openbare school 
zich in dalende lijn en bedroeg het op I6 
Sept. I944 ruim 40, doch dit aantal kan 
voor een school ten plattenlande niet ab
normaal laag worden geacht en is in elk 
geval van geen invloed op he t bedrag der 
exploitatiekosten dezer in twee lokalen 
gehuisveste school. Wel vergt voorts het 
noodzakelijk geworden schilderwerk een 
vrij aanzienlijke uitgave, doch dit werk 
moet aan elk schoolgebouw periodiek 
plaats hebben en vindt in dit geval mede 
zijn oorzaak, zoo niet in verwaarloozing, 
dan toch in het betrachten van zeer groote 
zuinigheid in vorige jaren, hetwelk mede 
tengevolge heeft gehad, dat het appellee
rend bijzonder schoolbestuur in die jaren 
minder uitgekeerd heeft gekregen, waar
door een tekort op de exploitatierekening 
is ontstaan. Voor toepassing van artikel 
55 quater was derhalve geen aanleiding. 
- Op de wijziging van art. 55 quater bij 
besluit van den Secr.-G=. van het Dep. 
van 0 . W . en K. van S Mei I944 (Stct. 
no. 95) kan geen beroep rnee.r worden 
gedaan, daar de werking van dit beslui't 
ingevolge art. IS van het Besluit bezet
tingsmaatregelen voorloopig is geschorst. 

20 October. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

I920 art. 55 quater>. - Het enkele feit, 
dat de openbare lagere school door een be
trekkelijk gering aantal leerlingen wordt 
bezocht, kan niet worden aangemerkt als 
een bijzondere omstandigheid in den zin 
van art. 55 quater. 20 October. 

- Besluit, houdende vaststelling van het 
Tijdelijk Besluit schoolgeld lager onder
wijs 1945. 

S. F 291. 20 November. Blz. 289. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

I920 art. 55quater). - De in het 2e lid 
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genoemde termijn van 1 April kan niet als 
fataal worden beschouwd. - Van ,,bijzon
dere omstandigheden" als bedoeld in het 
ze lid is i . c. sprake, nu: ze. de gym
nastieklokalen van een aantal openbare 
scholen een zeer {Jrooteq overvloed van 
ruimte voor de leerlingen dezer scholen 
aanbieden; :ze. een aan.tal openbare scho
len elk meer klasselokalen tellen dan voor 
het o. 1. o. venoodigd zijn; 3e. het onder
houd ~-an deze lokalen, hoewel het groot
ste deel der niet bij het 1. o. in gebruik 
zijnde lokalen door andere scholen wordt 
benut, toch voor een belangrijk deel ten 
laste komt van het o. 1. o.; 4e. een aantal 
schoolgebouwen, die in de jaren 191-7-
19:zo in een tijdperk van gebrek aan goe
de materialen zijn gesticht, in het alge
meen niet op een zoodanige wijze zijn uit
gevoerd, dat van deugdelijk werk kan 
worden gesproken; 5e. de speelplaatsen 
van eenige scholen, die op een weeken 
veenbodem zijn gebouwd, veel onderhoud 
eischeri. 4 December. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
19:zo art. 101ter). - De afwijzende be
schikking is voldoende gemotiveerd met · 
de overweging dat de op de begrooting 
der school uitgetrokken bedragen in totaal 
gevoegelijk met f 500 kunnen worden ver
minderd; nader aangeven der te vermin
deren ]X>Sten wordt niet noodig geoor
deeld. Op de begroot,ng van een school 
voor schipperskinderen kunnen de posten 
voor een schoolbibliotheek en voor een 
telefoonaansluiting vervallen. 

4 December. 
Ongevallenwet. 
- Besluit, houdende nadere wijziging van 

Koninklijk besluit van 16 April 1925, S. 
145, tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in ar
tikel 29, eerste lid, der Ongevallenwet • 
1921. S. F 308. 3 December. Blz. 302. 

Oorlogsmisdrijven. • 
- Besluit, houdende vaststelling van het Be

sluit opsporing oorlogsmisdrijven. 
S . F 85. 29 Mei. Blz. 60. 

Oorlogspleeglil111leren. 
- Besluit, houdende eenige maatregelen in 

het belang van oorlogspleegkinderen. 
S. F 137. 13 Augustus. Blz. 108. 

Oorlog·sschade. 
- Besluit, houdende vaststelling van het Be

sluit Overgangsregeling Oorlogsschade. 
S . F 98. 16 Juni. Blz. 66. 

- Besluit, houdende vaststelling van het Be
sluit op de Materieele Oorlogsschaden 
1945. S. F 255. 9 November. Blz. 243. 

Openbare dienst. 
- Besluit, houdende vaststelling van een 

leeftijdsgrens voor het vervullen van open
bare functies. 

S. F 173. 13 September. Blz. 147. 
- Besluit, houdende herziening van tijdens 

de bezetting verleende ontslagen en an
dere maatregelen ten aanzien van per
sonen in overheidsdienst. 

S. F 298. 20 November. Blz. 296. 

Pachtbesluit Vlschrecht. 
- Besluit, houdende voorloopige handha

ving van het Pachtbesluit Vischrecht 1941 
en het daarbij behoorende Eerste en Twee
de Uitvoeringsbesluit. 

S. F 185. 22 September. Blz. 156. 
Pachtregellng. 
- Besluit, houdende tijdelijke voorzienin

gen in zake de Pacht (Pachtregeling 1945). 
S. F 279. 17 November. Blz. 280. 

Pensioenen en wachtgelden. 
- Besluit, houdende toekenning van een uit

keering in eens aan hen, die een pensioen 
genieten ten laste van het Rijk en van het 
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. 

S. F 62 . 26 April. Blz. 45. 
Besluit, houdende vaststelling van den 

dag van inwerkingtreding van het Konink
lijk besluit van 21 September 1944 (Stbl. 
no. E 116) betreffen9e wachtgeldregeling 
der zeelieden. 

S . F 140. 26 Juli. Blz. 112. 
- Besluit tot wijziging van de beschikking 

van den Secretaris-Generaal van het De
partement van Binnenlandsche Zaken dd. 
31 Januari/2 Februari 1942 (Ned. Stct. 
1942, no. 23) houdende wijziging en aan
vulling van de artikelen 3, 27, 30, 40, 42, 
42a, 133 en 134 van de Pensioenwet 1922. 

S. F 201. 28 September. Blz. 169. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. (Pensioenwet 19:z:z art. 31). -
De "tijdelijke toelage" aan burgemeesters, 
secretarissen en ontvangers van bepaalde 
Noord-Brabantsche gemeenten, welke toe
lage bedraagt z¼ % van hun vast inko
men en wordt verleend ,,zoolang verhaal 
van pensioensbijdragen wordt toegepast 
op den voet der. wet van 31 Mei 1934, 
S. no. 281" , is vast aan de bekleede be
trekking verbonden en maakt derhalve 
deel uit van de " wedde" . 16 October. 

- Besluit, houdende wijziging van het Ko
ninklijk Besluit van 13 Maart 1935 (Stbl. 
no. 122) tot hernieuwde vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in artikel 14 der Pensioenwet 
voor de Zeemacht (Stbl. 1922, no. 65) . 

S. F 320. 21 December. Blz. 336. 
Pers besluit. 
- Besluit, houdende vaststelling van een 

Tijdelijk Persbesluit 1945. 
S. F 177. 18 September. Blz. 149. 

Personeele Belasting, 
- Besluit tot wijziging van de Wet op de 

Personeele Belasting 1896. 
S . F 139. 15 Augustus. Blz. n1. 

Persoonsbewijzen. 
- Besluit, houdende vaststelling van het 

Besluit Tijdelijke Persoonsbewijzen 1945. 
S. F 22. 7 Maart. Blz. 21. 

- Besluit, houdende wijziging van het Be
sluit Tijdelijke Persoonsbewijzen 1945. 

Plundering. 
S. F 94. Il Juni. Blz. 65. 

- Besluit, houdende vaststelling van het 
Besluit bestrijding plundering in oorlogs
tijd. S. F 15. 27 Februari. Blz. 16. 
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Politie. 
- Besluit, houdende bekrachtiging van de 

Verordening politiezittingen Maastricht. 
S . F 275. 16 November. Blz. 278. 

- Besluit, houdend aanwijzing van gemeen
ten met gemeentepolitie. 

S . F 324. 22 December. Blz. 381. 
Politiebesluit. 
- Besluit, houdende vaststelling van het Po

litiebesluit 1945. 
S. F 250. 8 November. Blz. 219. 

Politieke delinquenten. 
- Besluit, houdende vaststelling van het Be

sluit politieke delinquenten 1945. 
S . F 244. 26 October. Blz. 212. 

- Besluit, houdende wijziging van het Be
sluit politieke delinquenten, S. 244. 

S. F 280. 19 November. Blz. a8a . 
Poster.ij en giro. 
- Besluit, houdende wijziging van het In

ternationaal Postbesluit 1934 (S. no. 570). 
S. F 167. 27 Augustus.' Blz. II7. 

- Besluit, houdende wijziging en aanvulling 
van het Organiek Besluit PTT 1928. 

S . F 156. 3 September. Blz. 126. 
- Besluit; houdende wijziging geldigheids

duur van weldadigheidspostzegels. 
S. F 248. 1 November. Blz. 218. 

Provinciaal bestuur. 
- Besluit, houdende wijziging van het Be

sluit Tijdelijke Voorziening Bestuur Pro
vinciën en Gemeenten (Staatsblad 1944, 
No. E 86). S . F 43 . 12 April. Blz. 32 . 

- Besluit, houdende intrekking van het 
Besluit Tijdelijke Voorziening Provinciale 
Staten en Gemeenteraden (Staatsblad 
1944, No. E II9) . 

S. F 44. 12 April. Blz. 33 . 
- Besluit, betreffende tijdelijke voorzienin

gen met betrekking tot den looptijd van 
het begrootingsdienstjaar voor de provin
ciën en gemeenten. 

S . F 95. 30 Mei. Blz. 65. 
- Besluit tot opheffing van de voorloopige 

schorsing van het besluit van 15 Juli 1943 
(Ned. Stct. van 30 Augustus 1943, No. 167) 
houdende nadere voorzieningen met be
trekking tot de financiën van de provin
ciën. S. F IIO. 16 Juni. Blz. 87. 

Prijsopdrijvlngs - en hamsterwet. 
- Besluit tot verlenging van de werking van 

de Prijsopdrijvings_ en hamsterwet 1939. 
S . F 193. 25 September. Blz. 161. 

Raatl van Minist er s. 
- Besluit, houdende vaststelling van een 

Reglement van orde voor den Raad van 
Ministers. 

S. F 270. 10 November. Blz. 260. 
Raad van Stat~. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 14 April 1917 (Stbl. 
No. 291) betreffende de formatie van het 
personeel, werkzaam ter secretarie van den 
Raad van State. 

S . F 161. 5 September. Blz. 137. 
- Besluit, houdende herziening van de bezol

. diging van den Vice-President en de leden 
van den Raad van State. 

S . F 166. 6 September. Blz. 141. 

- Besluit tot aanvulling en wijziging van ar
tikel 31 van het Koninklijk Besluit van 4 
September 1862, S. 174, houdende voor
schriften ter uitvoering van de Wet van 21 
December 1861, S. 129, regelende de za
menstelling en de bevoegdheid van den 
Raad van State. 

S . F 258. 12 November. Blz. 253. 
Rechterlijke Macht. c 
- Besluit, houdende bekrachtiging voor den 

tijd dat zij gelding heeft gehad van een 
verordening van den Militairen Commis
saris in de Provincie Limburg op de be
eediging van rechterlijke ambtenaren te 
Maastricht. 

S . F 4. 18 Januari. Blz. II. 
- Besluit, houdende wijziging van het Be

sluit Tijdelijke Organisatie der Rechter
lijke Macht (Stbl. 1944, No. E 13). 

S . F 13 27 Februari. Blz. 15. 
- Besluit, houdende verlenging van den 

werkingsduur van het Besluit Tijdelijke 
Organisatie der Rechterlijke Macht 
(Staatsblad 1944, No. E 13). 

S . F 26. 1 Maart. Blz. 24. 
- Besluit, houdende tijdelijke wijziging van 

de regeling der competentie van den kan
tonrechter ter zake van de benoeming van 
tijdelijke voogden. 

S . F 59. 26 April. Blz. 44. 
- Besluit, houdende uitbreiding van het 

aantal hulpofficieren van justitie. 
S. F 72. 12 Mei. Blz. 54. 

- Besluit, houdende aanvulling van het 
Noodbesluit Rechterlijke Organisatie (S. 
1944, No. E 154). 

S. F 79. 19 Mei. Blz. 58. 
- Besluit, houdende wijziging van het Be

sluit Tijdelijke Organisatie der Rechter
lijke Macht. S. F 97. n Juni. Blz. 66. 

- Besluit, betreffende instelling van Bijzon
dere G erechtshoven en e~n Bijzonderen 
Raad van Cassatie. 

S. F 91 . 12 Juni. Blz. 64. 
- Besluit, houdende nadere regelen aan

gaande de zuivering der rechterlijke macht. 
S. F 242 . 26 October. Blz. 209. 

- Besluit, tot vaststelling van nadere rege
len ten aanzien van de in den bezettings
tijd benoemde en ontslagen leden der rech
terlijke macht. 

S . F 243. 26 October. Blz. :nx. 
- Besluit, betreffende den zetel van den 

Hoogen Raad der Nederlanden. 
S. F 266. 13 November. Blz. 258. 

- Besluit, houdende bekrachtiging van de 
Verordening hulpofficieren van justitie 
Maastricht. 

S. F 276. 16 November. Blz. 279. 
Rechtsherstel. 
- Besluit, houdende vaststelling van het 

Besluit rechtsherstel notarissen. 
S . F 14. 27 Februari. Blz. 15. 

- Besluit, betreffende beëediging van de 
leden en den secretaris van den Raad voor 
het Rechtsherstel en van den griffier van 
de Afdeeling Rechtspraak van dien Raad. 

S . F 138. 15 Augustus. Blz. IIO. 
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Rechtspleging te , ,olde. 
- Besluit, houdende vaststelling van het Be

sluit militaire politierechter 1945. 
S. F 23. 4 Maart. Blz. 22. 

- Besluit, houdende wijziging van het Or
ganisatiebesluit Rechtspleging te velde 
1944 (Stbl. No. E 67). 

Rechtsverkeer. 
S. F 83. 31 Mei. Blz. 59. 

- Besluit, houdende wijziging van het Be
sluit beperking rechtsverkeer (Stbl. 1944, 
No. E 75). S. F 76. 19 Mei. Blz. 57. 

- Besluit tot wijziging van het Besluit her
stel rechtsverkeer en van het Besluit Vij
andelijk Vermogen. 

S. F 272. 16 November. Blz. 263. 
Rechtsvordering. 
- Besluit, betreffende dagvaarding en an

dere exploiten, uitgebracht aan den Staat. 
S. F 267. 13 November. Blz. 259. 

Rechtswezen. 
- Besluit, betreffende de rechtspraak in cas-

satie. S. F 207. 1 October. Blz. 173. 
- Besluit, houdende wijziging van het Be

sluit Buitengewone Rechtspleging, S 1943, 
No. D 63. 

S. F 259. 12 November. Blz. 253. 
- Besluit, houdende nadere regelen betref

fende de hervatting van de rechtspraak in 
cassatie. 

S. F 265. 13 November. Blz. 258. 
- Besluit tot wijziging van het Besluit be

rechting economische delicten, S. E 135. 
S. F 288. 1q November. Blz. 288. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (R. 0. art. 
z9). - De bevoegdheid, aan den Raad 
van Toezicht en Discipline in art. 30, lid 
4, Reg/. III gegeven, kan mede be$trijken 
gedragingen, welke de advocaat en procu
reur niet als zoodanig verricht, daaronder 
begrepen politieke gedragingen. - Ge
dragingen, voorgevallen vóór zijn her
nieuwde inschrijving als advocaat en pro
cureur, doch tijdens een vroegere periode 
dat hij als zoodanig was ingeschreven. -
Noch de strafwaardigheid van zekere ge
dragingen, noch het recht tot strafopleg
ging ter zake gaat verloren, doordien de 
Raad welbewust ter gelegenheid van het 
verzoek om inschrijving zich niet op 
grond van die gedragingen tegen de in
schrijving verzet. - Op de regeling van 
het tuchtrecht, vervat in Reg}. III, wordt 
geen inbreuk gemaakt door het Tribu
naalbesluit. · 28 December. 

Reis besluit. 
- Besluit, houdende wijziging van het Reis

besluit 1916. 
S. F 154. 13 Augustus. Blz. 124. 

Reglement bultenlaudschen dienst. 
- Besluit, houdende vaststelling van het 

Reglement van den Buitenlandschen 
Dienst. 

S. F 322. 21 December. Blz. 355. 
Renpaarden. 
- Besluit, houdende vaststelling van het 

Besluit Renpaarden 1945. 
S. F 188. 22 September. Blz. 157. 

Rijksambtenaren en -werklieden. 
- Besluit, regelende de uitbetaling van be

zoldigingen, toelagen, loonen en wacht
gelden, toegekend aan burgerlijke ambte
naren en personeel op arbeidsovereen
komst in overheidsdienst. 

S. F 7. 29 Januari. Blz. u. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken No. 4824/'R, betreffende wijziging 
en aanvulling van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1934 (Stbl. 
1933, no. 783), laatstelijk gewijzigd bij 
beschikking van 16 Juli 1943, no. 1423/R 
(Ned. Stct. van 22 Juli 1943, no. 140). 

Aanv. Stct. 36. 31 Januari. Blz. 470. 
- Besluit, houdende aanvulling van het Ko

ninklijk besluit van 15 April 1941 (Stbl. 
No. B 34), betreffende uitbetaling van sa
larissen. S. F 65. 29 Maart. Blz. 47. 

- Besluit, houdende voorloopige maatrege
len met betrekking tot de salarispositie 
van burgerlijke Rijksambtenaren. 

S. F 55. 18 April. Blz. 41. 
- Besluit, betreffende nadere wijziging van 

het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1934. 

S. F 107. 22 Juni. Blz. 86. 
- Besluit, betreffende de terugbetaling van 

de op de spaarrekeningen geboekte bedra
gen, bedoeld in artikel 1, lid 1 onder a en b 
van het Koninklijk besluit van 10 Februari 
1944 (Stbl. No. E n), houdende voor
schriften voor belegging bij den Rijks
spaardienst van gereserveerde gedeelten 
van aan ambtenaren, militairen en gewe
zen ambtenaren en militairen toekomende 
bezoldigingen, wachtgelden, onderstanden, 
toelagen op pensioen of andere gelden. 

S. F 146. 22 Augustus. Blz. n7. 
- Besluit, tot opheffing van de buitenwer

kingstelling der beschikking van 28 No
vember 1941 betreffende de intrekking 
salarisverlaging van 5 %. 

S. F 191. 24 September. Blz. 160. 
- Besluit tot nadere wijziging en aanvulling 

van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1934, S. 783. 

S. F 233. 18 October. Blz. 203. 
Rljksambtenarenreglement. 
- Besluit tot opheffing van de voorloopige 

schorsing van de beschikkingen van 22 
Mei 1944 (Ned. Stct. van 5 Juni 1944, No. 
107) betreffende wijziging van het Alge
meen Rijksambtenarenreglement en van 
het Arbeidsovereenkomstenbesluit. 

S. F 142. 20 Augustus. Blz. 112. 
- Besluit, tot opheffing van de voorloopige 

schorsing van de beschikkingen van 6 Juli 
1943 (Ned. Stct. van 7 Juli 1943, No. 129) 
en van 19 Aug. 1943 (Ned. Stct. van 24 
Aug. 1943, No. 163) betreffende wijziging 
en aanvulling van het Algemeen Rijks
ambtenarenreglement en van het Arbeids
overeenkomstenbesluit. 

S. F 150. 21 Augustus. Blz. 122. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad van 

Beroep. ( Alg. Rijksambtenarenreg/ement 
art. 81). - 011tslag mat terugwerkende 
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kracht bij wijze van straf (bij besluit van 
1 April 1944 met ingang van 1 Maart 
1944) zou slechts dan rechtens zijn ge
oorloofd, als de bevoegdheid daartoe uit
drukkelijk in eenig toepasselijk algemeen 
verbindend voorschrift was verleend. Dit 
is echter niet het geval, zoodat het aan
gevallen besluit wegens strijd met art. 81 
van het Alg. R .A.R. moet worden nietig 
verklaard. 30 Augustus. 

- Besluit, strekkende tot wijziging van arti
kel 5 van het Algemeen Rijksambtenaren
reglement. 

S. F 172. II September. Blz. 147. 

Rijksbelastingen. 
- Besluit, betreffende overdracht van eenige 

aan den M inister van Financiën op het 
gebied van 's Rij ks belastingen toegekende 
bevoegdheden. 

S . F 49. 12 April. Blz. 38. 

- Besluit, houdende verlenging van eenige 
heffingen van opcenten op 's Rijks belas
tingen. S. F 50. 12 April. Blz. 38. 

- Besluit, betreffende de op het gebied van 
's Rijks belastingen uitgevaardigde bezet
tingsregelingen . 

S . F 51. 12 April. Blz. 39. 

- Besluit, houdende vaststelling van het 
Besluit zekerheidsstelling belastingen. 

S. F 90. II Juni. Blz. 63. 

- Besluit, houdende intrekking van het Ko
ninklijk besluit van n April 1945 (Stbl. 
F 49) betreffende overdracht van eenige 
aan den Minister van Financiën op het 
gebied van 's R ijks belastingen toegekende 
bevoegdheden. 

S . F 136. 9 Augustus. Blz. 108. 

- Besluit tot verruiming van de mogelijk
heid van navordering van belastingen en 
tot het treffen van verdere maatregelen 
ter bevordering van een juiste belasting
heffing (Buitengewoon Navorderingsbe
sluit) . S . F 159. 3 September. Blz. n9. 

- Besluit, houdende wijziging van het Ko
ninklijk Besluit van 27 April 1929, S . 215, 
betreffende bepalingen tot verzekering van 

· de belastingen naar inkomen en vermogen, 
te heffen van binnenschippers en van tot 
de bemanning van een binnenvaartuig be
hoorende personen, die binnen het Rij,k 
hun bedrijf of beroep uitoefenen, zonder 
er een vaste woonplaats te hebben. 

S. F 247. 27 October. Blz. 218. 

- Besluit, houdende vaststelling van het 
Besluit uitbreiding bevoegdheden belas
tingambtenaren. 

S. F 254. 9 November. Blz. 24i . 
Rijksdiensten. 
- Besluit, houdende verlenging van de wer_ 

king van het Besluit tijdelijke voorziening 
Rijksdiensten (Staatsblad 1944, No. E 
124) . S . F 18. 24 Februari. Blz. 18. 

Rijkspostspaarbank. 
- Besluit, betreffende terugbetaling van bij 

den Rijksspaarbankdienst ingelegde gel
den. S. F 104. 30 Mei. Blz. 85. 

- Beschikking van den Minister van Fi
nanciën, houdende vaststelling van de Be
schikking tenaamstelling spaarbankboekjes 
aan toonder. 

S. F 200. 28 September. Blz. 168. 
- Besluit, houdende verlaging van de rente 

voor inleggers in de Rijkspostspaarbank 
tot 2.16 ten honde(d. 

S. F 335. 28 December. Blz. 390. 
Schatklst1iapler. 
- Besluit, houdende regelen omtrent de uit

gifte, de aflossing en de verlenging van 
den looptijd vart schatkistpapier. 

S . F 5. 18 Januari. Blz. II. 

- Besluit, houdende wijziging van het Ko
ninklijk besluit van 18 Januari 1945 
(Staatsblad, No. F 5), ten aanzien van de 
uitgifte van schatkistpapier. 

S . F 28. 12 Maart. Blz. 25. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 18 Januari 1945 (Stbl. 
No. F 5) houdende regelen omtrent de uit
gifte, de aflossing en de verlenging van den 
looptijd van schatkistpapier. 

S. F 109. 16 Juni. Blz. 87. 
- Beschikking van den Minister van Finan

ciën, houdende vaststelling van de Be
schikking Registreering Schatkistpapier 
1945. 

S. F 197. 25 September. Blz. 167. 
Scheepvaart. 
- Besluit, houdende nadere wijzrging van 

het Schepenbesluit. 
S . F 93. 8 Mei. Blz. 65. 

- Besluit, houdende nadere regelen omtrent 
de dienstverhouding van den zeeman. 

S. F 260. 13 November. Blz. 253. 
- Besluit, houdende intrekking van het 

Vaarplichtbesluit 1942, S 19. 
S. F 299. 22 November. Blz. 298. 

Scheepvaartfonds. 
- Besluit, houdende wijziging van het Be

sluit Scheepvaartfonds 1944 (Stbl. No. 
E 23) . S . F 64. 29 Maart. Blz. 47. 

Scb u Id bekentenissen. 
- Besluit, houdende nadere regeling om

trent de uitbetaling in Nederland van cou
pons, behoorende bij schuldbekentenissen 
ten laste van den Staat. 

S. F 37. 30 Maart. Blz. 30. 
- Besluit, betreffende de uitbetaling van 

coupons, behoorende bij schuldbekentenis
sen ten laste van publiekrechtelijke licha
men, andere dan den Staat, en van nader 
aan te wijzen privaatrechtelijke lichamen. 

S. F 71 . 8 Mei. Blz. 53. 
- Besluit, houdende nadere voorzieningen 

ten aanzien van de regelingen voor de uit
betaling van coupons getroffen in de Ko
ninklijke besluiten van 30 Maart 1945 
(Stbl. No. F 37) en van 8 Mei 1945 (Stbl. 
No. F 71). S. F 86. 30 Mei. Blz. 6t. 

- Besluit, houdende nadere aanvulling van 
het Koninklijk besluit van 30 Maart 1945 
(Stbl. no. F 3 7), betreffende nadere rege
ling omtrent de uitbetaling in Nederland 
van coupons, behoorende bij schuldbeken
tenissen ten laste van den Staat. 

S. F 126. 26 Juli. Blz. 99. 
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- Besluit, houdende wijziging van het Ko
ninklijk besluit van 8 Mei 1945, S. F 71, 
betreffende de uitbetaling van coupons, 
behoorende bij schuldbekentenissen ten 
laste van publiekrechtelijke lichamen, an
dere dan den Staat, en van nader aan te 
wijzen privaatrechtelijke lichamen. 

S. F 217. 6 October. Blz. 183. 
- Besluit, houdende nadere regelen omtrent 

de uitloting en aflossing van schuldbeken
tenissen ten laste van het Rijk en van Ne
derlandsch-Indië. 

S. F 232. 17 October. Blz. 20>. 
- Besluit, betreffende nadere wijziging van 

het Koninklijk besluit van 30 Maart 1945, 
S. F 37, houdende nadere regeling omtrent 
de uitbetaling in Nederland van coupons, 
behoorende bij schuldbekentenissen ten 
laste van den Staat. 

S . F 251. 8 November. Blz. 222 
- Besluit, houdende machtiging tot het 

vestigen van schuldverplichtingen ten laste 
van het Rijk. 

S. F 268. 14 November. Blz. 259. 
- Besluit, houdende wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 30 Mei 1945, S. 86,1 
houdende nadere voorzieningen ten _aan
zien van de regelingen voor de uitbetaling 
van coupons getroffen in de Koninklijke 
besluiten van 30 Maart 1945, S. 37, en 
van 8 Mei 1945, S. 71. 

S. F 285. 19 November. Blz. 286. 
- Besluit, houdende intrekking van het be

sluit van 21 Augustus 1941, S. 68, houden
de nadere bepalingen betreffende de uit
betaling op de bij schuldbekentenissen t en 
laste van den Staat behoorende coupons, 
in aansluiting op de bepalingen van het 
Koninklijk besluit van 23 Augustus 1940, 
S. II. S. F 309. 3 December. Blz. 302. 

Sociale maatr1,gelen. 
- Besluit, houdende voorzieningen met be

trekking tot de toepassing der Ongevallen
wet, de Invaliditeitswet en der Ziektewet 
op Nederlanders, werkzaam in het buiten
land. S. F 20. 1 Maart. Blz. 19. 

Spaarbeslnlt. 
- Besluit, houdende wijziging van het 

Spaarbesluit 1943, S. 13. 
S . F 289. 20 November. Blz. 288. 

Spaardlenst. 
- Besluit, houdende wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 10 Februari 1944, S II, 
houdende voorschriften voor belegging bij 
den Rijksspaai:dienst van gereserveerde 
gedeelten van aan ambtenaren, militairen 
en gewezen ambtenaren en militairen toe
komende bezoldigingen, wachtgelden, on
derstanden, toelagen op pensioen of andere 
gelden. 

S. F 290. 20 November. Blz. 289. 
Spaarkassen. 
- Besluit, houdende bijzondere voorzienin

gen in zake uitbetalingen door verzeke
ringsinstellingen en spaarkassen. 

S. F 120. 5 Juli. Blz. 92. 
S1,oor- en tramwegen. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Al

gemeen Reglement Dienst. 
S. F 313. 17 December. Blz. 303. 

Staatscourant. 
- Besluit, betreffende het tarief voor offi

cieele publicatiën en de uitgifte van de 
N ederlandsche Staatscourant. 

S. F 40. 30 Maart. Blz. 31. 
Staat van beleg. 
- Besluit, houdende verlenging van de wer

king van het Besluit op den bijzonderen 
staat van beleg (Staatsblad 1943 No. 
D 60). S. F 17. 24 Februari. Blz. 18. 

- Besluit, houdende nadere verlenging van 
de werking van het besluit op den bijzon
deren staat van beleg (Stbl. 1943 No. D 
60). S. F 168. 8 September. Blz. 142. 

Staten-Generaal. 
- B esluit, houdende vaststelling van het 

Besluit Tijdelijke Staten-Generaal. 
S. F 131. 2 Augustus. Blz. 101. 

- Besluit, houdende wijziging van het Be
sluit Tijdelijke Staten-Generaal. 

S. F 228. 13 October. Blz. 198. 
- Wet, houdende regelen omtrent de voor

loopige Staten-Generaal. 
S. F 241 . 26 October. Blz. 208. 

Sterlln gkoers. 
- Besluit, houdende regeling van de omre

kening in Nederlandsche guldens van de in 
sterling geschiedende uitgaven ten laste 
van 's Rijks Kas. 

S. F 35 30 Maart. Blz. 28. 
Strafrecht. 
- Besluit, houdende vaststelling van het 

Besluit hervatting executie van straffen. 
S. F 46. 12 April. Blz. 36. 

- Besluit, houdende wijziging en aanvulling 
van de Koninklijke besluiten van 12 April 
1945, S. F 46, betreffende hervatting exe
cutie van straffen en van 1 7 September 
1944, S. E. 96, betreffende staking execu
tie van straffen. 

S. F 213. 4 October. Blz. 177. 
- Besluit, houdende vaststelling van het Be

sluit politieke delinquenten 1945. 
S. F 244. 26 October. Blz. 212 . 

- Besluit, houdende wijziging van het Be
sluit, politieke delinquenten, S 244. 

S. F 280. 19 November. Blz. 282. 
Tabakswet. 
- Besluit, houdende nadere wijziging van 

het Koninklijk besluit van 16 Maart 1922 
(Stbl. 1939, no. 442) tot uitvoering van 
enkele bepalingen van de Tabakswet (Stbl. 
1921, no. 712). 

S. F 165. 6 September. Blz. 141. 
Telegraaf-, Telefoon- en Radiobesluit. 
- Besluit, houdende wijziging van het Tij

delijk Telegraaf-, Telefoon_ en Radiobe
sluit. S. F 226. 10 October. Blz. 196. 

Tractaten. 
- Wet, houdende goedkeuring van het 

Handvest der Vereenigde Naties, onder
teekend te San Francisco op 26 Juli 1945. 

S . F 253. 8 November. Blz. 222. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van de op 20 Maart 1945 te 
Parijs tusschen het Koninkrijk der Neder
landen, de Fransche Republiek, het Ko
ninkrijk België en het Groothertogdom 
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Luxemburg gesloten Overeenkomst tot on_ 
derling overleg. 

S. F 302. 26 November. Bl2. 299. 
- Wet, houdende goedkeuring tot toetre

ding tot de Overeenkomsten van Bretton 
Woods. 

S. F 318. 20 December. Blz. 307. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van het Handvest der Ver_ 
eenigde Naties, onderteekend te San Fran
cisco op 26 Juni 1945. 

S. F 321. 21 December. Blz. 337. 
Tribunalen. 
- Besluit, houdende vaststelling van het 

Besluit bezoldiging ambtenaren Tribuna
len. S. F 6. 4 Januari. Blz. 12. 

- Besluit, houdende aanvulling en wijziging 
van het Besluit bezoldiging ambtenaren 
Tribunalen (Stbl. 1945, No. F 6). 

S. F 78. 19 Mei. Blz. 58. 
Trlbnnaalbeslult. 
- Besluit, houdende wijzigingen en aanvul

lingen van het Tribunaalbesluit (Stbl. 
1944, No. E 101) en van het Koninklijk 
besluit van 23 December 1944 (Stbl. No. 
E 153). S. F 75. 19 Mei. Blz. 55. 

- Besluit, houdende regeling van de toelage 
aan toegevoegde raadslieden als bedoeld 
in artikel 30, lid 6, van het Tribunaalbe
sluit (Stbl. 1944, No. E 101). 

S. F 77. 19 Mei. Blz. 57. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 19 Mei 1945, S. 77, houdende 
regeling van de toelage aan toegevoegde 
raadslieden als bedoeld in artikel 30, lid 6, 
van het Tribunaalbesluit. 

S. F :106. 30 November. Blz. 301. 
Tijd. 
- Besluit, bepalende den datum van aan

vang van den zomertijd in 1945. 
S. F 31. 24 Maart. Blz. 27. 

- Besluit bepalende den datum van het 
einde van den zomertijd in 1945. 

Vellingen. 
S. F 134. 3 Augustus. Blz. 107. 

- Besluit, regelende de hernieuwde inwer
kingtreding van het besluit van de Secre
tarissen-Generaal van de Departementen 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
en van Financiën van 16 Februari 1944, 
no. 52315 H, betreffende het uitoefenen 
van het bedrijf van tusschenpersoon in 
onroerende goederen en van dat van vei
linghouder, alsmede betreffende het hou
den van veilingen. 

S. F 194. 25 September. Bl2. 161. 
Vennootschapsbelasting. 
- Besluit tot wijziging van het Besluit op de 

Vennootschapsbelasting 1942. 
S. F 219. 6 October. Blz. 184. 

Verplaatsingskosten. 
- Besluit, tot wijziging van het Besluit van 

den 26sten Juni 1923, tot regeling van de 
vergoeding van verplaatsingskosten (Stbl. 
no. 306). 

S. F182. 20 September. Bl2. 155. 
Verzekering. 
- Besluit, houdende voorzieningen met be

trekking tot de toepassing der Ongevallen-

wet, Invaliditeitswet en der Ziektewet op 
Nederlanders, werkzaam in het buiten
land. S. F 20. 1 Maart. Blz. 19. 

VerzekeringsinstelUngen. 
- Besluit, houdende bijzondere voorzienin

gen in zake uitbetalingen door verzeke
ringsinstellingen en spaarkassen. 

S. F 120. 5 Juli. Blz. 92 . 
Verzekeringswezen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal voor 

.Bijzondere Economische Zaken tot uit
voering van het Besluit No. 218/1941 be
treffende het Verzekeringswezen. 

Aanv. Stct. 19. 1 Februari. Blz. 475. 

Vestlgings besluiten. 
- Besluit, tot wijziging van de Vestigings

besluiten Broodbedrijven 1938, Banket
bedrijven 1942 en Brood-Banketbedrijven 
1942. 

S. F 198. 21 September. Bl2. 167. 
Voedselvoorziening. 
- Besluit, houdende een van artikel 6, 1e 

lid, van het Besluit Bezettingsmaatregelen 
afwijkende voorziening met betrekking tot 
het Organisatiebesluit Voedselvoorziening 
1941 of eenige krachtens dit besluit getrof-
fen regeling. . 

S. F 101. 20 Juni. Blz. 84. 
- Besluit, houdende opheffing van de schor

sing van diverse besluiten, genomen gedu
rende den bezettingstijd en in betrekking 
staande tot het Ministerie van Voedsel
voorziening, Landbouw en Visscherij. 

S . F 157. 3 September. Bl2. 127. 
- Besluit, houdende opheffing van de schor

sing van diverse besluiten en beschikkin
gen, genomen gedurende den bezettingstijd 
en in betrekking staande tot het Ministerie 
van Voedselvoorziening, Landbouw en Vis
scherij. S. F 162. 5 September. Blz. 138. 

- Besluit, houdende wederom-inwerking
stelling van het Crisis-Suikerbesluit 1933 
en wijziging van den naam van dat besluit 
in Suikerbesluit Voedselvoorziening 1933. 

S. F 236. 16 October. Blz. 205. 
- Besluit, houdende buitenwerkingstelling 

van het besluit van 20 Maart 1942, betref
fende de instelling en de bevoegdheden van 
een toporganisatie voor coöperatieve ver
eenigingen op het gebied der voedselvoor
ziening (de Nederlandsche Coöperatieve 
Raad). 

S. F 264. 14 November. Blz. 257. 
- Besluit, houdende vaststelling van het Be

sluit voorloopige tuchtmaatregelen voed
selvoorziening. 

S. F 284. 19 November. Bl2. 285. 
Volkshnisvesilng. 
- Besluit, houdende vaststelling van het 

Nood-Volkshuisvestingsbesluit. 
S . F 47. 12 April. Blz. 37. 

- Besluit, tot wijziging van het Vorderings
besluit Woonruimte. 

S. F 210. 26 September. Bl2. 175. 
- Besluit, houdende vaststelling van het 

Vorderingsbesluit dienst- en woonruimte 
's-Gravenhage en omgeving. 

S. F 229. 13 October. Blz. 198. 
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- Besluit, houdende wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 12 April 1945, S. F 47, 
houdende vaststelling van het Nood-Volks
huisvestingsbesluit. 

S. F 234. 18 October. Blz. 204. 
'Vronwenkorpsen. 
- Besluit, houdende instelling van een korps 

reserve-officieren voor speciále diensten 
bij het Vrijwillig Vrouwen Hulpkorps. 

S. F 8. 5 Februrai. Blz. 13. 
- Besluit, houdende instelling van een korps 

reserve-officieren voor speciale diensten 
bij het Nederlandsch Verpleegster Korps 
der Landmacht. 

S . F 24. 9 Maart. Blz. 23. 
Vijandelljk vermogen. 
- Besluit tot wijziging van het Besluit her

stel rechtsverkeer en van het Besluit Vij
andelijk Vermogen. 

S. F 272. 16 November. Blz. 263. 
Warenwet. 
- Besluit, houdende vaststelling van een 

regeling betreffende de verbindende 
kracht van eenige bezettingsregelingen tot 
uitvoering van de Warenwet (Stbl. 1935, 
no. 793). 

S. F 326. 27 December. Blz. 381. 
Waterstaatswet. 
- Besluit, betreffende afwijking van artikel 

13 van de Waterstaatswet 1900. 
S. F 84. 19 Mei. Blz. 60. 

- Koninklijk besluit. (Wet houdend afge
meene regelen Waterstaatsbestuur art. 
22). - Aan den term "algemeen belang" 
in art. 22 moet blijkens de geschiedenis 
een beperkte uitlegging - n.l. het belang 
van het geheel in tegenstelling tot dat 
der deelen - worden gegeven. Een be
sluit der vergadering van stemgerechtigde 
ingelanden, waarbij een nadere financiee.ze 
regeling is getroiien betreffend de bestriJ
ding van de stichtingskosten van een elec.. 
trisch gemaal door heffing van een extra
oms/a 6 raakt slechts he t huishoudelijk 
belang' van den polder en kan geenszins 
worden geacht tegen het algemeen be
lang in vorenbedoelden zin in te dr'!i
schen. Het besluit is derhalve terecht met 
voor vernieti~ing in aanmerking gebracht. 

10 October. 
- Koninklijk besluit. (Wet houdende alge

meene regelen Waterstaatsbestuur ar t . 
19). - Bij het opstellen van een klassi
iicatie dient als maatstaf te worden ge
nomen het nut, dat perceelen van den weg 
kunnen trekken, en niet het gebruik, dat 
de toevallige tegemvoordige eigenaar of 
gebruiker van den weg maakt. 

17 November. 
Wederopbouw. 
- Besluit, houdende voorzieningen betref

fende den wederopbouw van het grondge
bied van het Rijk in Europa. 

S . F 67. 7 Mei. Blz. 48. 
Wegenverkeer. 
- Besluit tot intrekkirtg van de voorloopige 

schorsing Uitvoeringsbeschikking Wegen
verkeer. 

S. F 3:30. 28 December. Blz. 384. 

Winkelsluiting. 
- Besluit, houdende bepalingen in zake de 

sluiting en de verplichte openstelling van 
winkels. 

S. F 227. 10 October. Blz. 197. 
1Vonlng·wet. 
- Koninklijk besluit. (Woningwet art. 36 

j 0
• art. 38). - Het algemeen belang 

brengt mede, dat het bedrijf van appel
lante op den duur uit de kern der ge
meente verdwijnt en dat de desbetreffen
de terreinen voor straataanleg en woning
bouw worden aa11gewezen. Voorzoover ap
pellante daardoor schade mocht lijden, 
biedt de schadevergoedingsverordening der 
gemeente voldoende zekerheid, dat haat 
de te lijden schade volledig zal worden 
vergoed. Voor vernietiging van het goed
keuringsbesluit bestaat mitsdien geen 
aanleiding. 1 October. 

- Koninklijk besÎuit. (Woningwet art. 36 
j 0

• art. 38). - De bezwaren der kerke
lijke gemeente tegen het plan, ontleend 
aan vrees voor schade voor het aanzien 
der kerk en stoornis van kerkdiensten 
door de nabijheid van een ontworpen 
zwembad en sportterrein, worden niet ge
grond geacht, daar, afgezien van de be
palingen der Zondagswet, de afstand van 
het zweti>.bad en het sportterrein tot het 
kerkgebouw, alsmede de te zijner tijd aan. 
wezige tusschengelegen bebouwing het 
door de genoemde gelegenheden veroor
zaakte lawaai z66 zullen verminderen, dat 
de kerkdiensten daarvan geen noemens
waardigen hinder zullen ondervinden. 

1 October. 
- Besluit, houdende beschikking op het be

roep van Mej. M. J. Rijkmans, te Leeu
warden, in zake een uitbreidingsplan voor 
Gaasterland. 

S. F 310. 7 December. Blz. 390. 
- Besluit, houdende beschikking op het be

roep van de N.V. Bouw- en Handelmaat
schappij "Wabo", te Eindhoven, in zake 
een uitbreidingsplan voor Eindhoven. 

S. F 323. 20 December. Blz. 378. 
IJkwezen. 
-Besluit, betreffende hernieuwde i~wer

kingtreding van de voorloopig geschorste 
uitvoeringsregelingen van de IJkwet 1937 
(Stbl. No. 627) en van het Reglement op 
de maten, gewichten, meet- en weegwerk
tuigen 1939 (Stbl. No. 664). 

S. F 175. 14 September. Blz. 148. 
- Besluit tot uitvoering van de IJkwet 1937 

(Stbl. no. 627). 
S. F 205. 1 October. Blz. 172. 

IJsselmeervlsscherij. 
- Besluit houdende voorloopige handha

ving vaz{ het Registreeringsbesluit IJssel
meervisschersvaartuigen 1942. 

S. F 187. 22 September. Blz. 157. 
Zeemacht. 
- Besluit houdende aanpassing van de rang

indeelin'g der korpsen officieren der zee
macht aan die der strijdkrachten van de 
bondgenooten. 

S. F 1 r6. 18 Mei. Blz. go. 
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- Besluit, tot nadere tijdelijke wijziging van 
het Koninklijk besluit van 6 Augustus 1910 
(Stbl. No. 247) houdende regeling betref
fende de onderlinge rangs- en standsver
houding der officieren en der militairen 
beneden den rang van officier, behoorende 
tot de Koninklijke Marine, het Leger hier 
te lande en het leger in Nederlandsch
Indië. S. F II7. 18 Mei. Blz. 91. 

- Besluit, houdende regelen omtrent de ver
bindende kracht en de rechtsgevolgen van 
benoeming, aanstelling, bevordering en 
ontslag van militaire ambtenaren in dienst 
bij de zeemacht gedurende de vijandelijke 
bezetting van Nederlandsch grondgebied 
door of vanwege den vijand verleend. 

S. F 129. 30 Juli. Blz. 99. 
- Besluit, houdende regelen voor het onder

zoek naar de ongeschiktheid van officieren 
der zeemacht, bedoeld in artikel 28, eerste 
lid, onder 6 ° ., der Bevorderingswet voor 
de zeemacht 1902 en van officieren der 
Koninklijke Marine-Reserve, bedoeld in 
artikel 30, eerste lid, onder 9°., der Wet 
voor de Koninklijke Marine-Reserve 
(Stbl. 1924, no. 369). 

S. F 164. 6 September. Blz. 140. 
- Besluit, houdende wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 20 Juli 1931 (Stbl. no. 
315), houdende vaststelling van: 1°. de 
"dubbele prinsengeus" te voeren door 
schepen en vaartuigen van oorlog; 2° . de 

onderscheidingsvlag van den Minister van 
Defensie. 

S. F 208. 1 October 1945. Blz 174. 
Zuivering bedrijfsleven. 
- Besluit, houdende vaststelling van het 

Besluit Zuivering bedrijfsleven. 
S. F 160. 3 September. Blz. 132. 

Zuivering filmtheater- en verhuurwezen. 
- Besluit, houdende vaststelling van het 

Besluit Zuivering Filmtheater- en ver
huurwezen. 

S. F 148. 27 Augustus. Blz. II8. 
Zuivering fllmproductlewezen. 
- Besluit, houdende vaststelling van het Be

sluit Zuivering Filmproductiewezen. 
S. F 149. 27 Augustus. Blz. 120. 

Zuiveringsbesluit. 
- Besluit, houdende aanvulling van het ZuL 

veringsbesluit . 
S. F 56'. 12 April. Blz. 42. 

- Besluit, houdende aanvulling van het Zui
veringsbesluit (Stbl. 1944, No. E 14). 

S. F 68. 12 Mei. Blz. 51. 
- Besluit, houdende vaststelling- van het 

Zuiveringsbesluit 1945. 
S . F 132. 2 Augustus. Blz. 102 . 

- Besluit, houdende vaststelling van enkele 
bepalingen in zake het opleggen van dis
ciplinaire straffen aan personen, op wie 
het Zuiveringsbesluit 1945 van toepassing 
is. S. F 246. 26 October. Blz. 217. 
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